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PRZEDSTAWICIELSTWA
« BARANOWICZE—
ul. Szeptyckiego

BRASŁAW—Księg.

DUKSZTY—ul.

G5RODNO-Ksieg.
HORODZIEJ-—K.

YWIENIEC—A.

PRENUMERATA

ul. Ad. Mickiewicza

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

miesięczna z odniesieniem do domu lub
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO.

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego

z przesyłką
Nr 80259.

N-ru

pocztowa

redakcji 243, administracji

drukerni

228,

NIEŚWIEŻ—ul.

262

. Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra-

4 zł.

20 groszy.

cja nie uwzgłędnia

W.

T-wa „Ruch“

NOWOGRÓDEK—Kiosk

|

OSZMIANA—-Spółdz. Księg, Nauczyc.
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek.
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“.
SWIECIANY POW.- Rynek 9.
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza ?4.

N.-ŚWIĘCIANY—ui.

Włodzimierow.

Smarzynski.

Ossoling.

KLECK—-Sklep „Jedność.
LIDA—ul. Suwalska 13.

WILNO, Sobofa 18 października 1928 r.
i Adn: nistrscja

Zamowa,

|

i

Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.

GŁĘBOKIE—ul.

R:dakcja

A. Łaszuk

T-wa „Lot“.

zastrzeżeń

co

do rozmieszczenia

WARSZAWA—T-wo

Ratuszowa |

WOŁKOWYSK-—

St. Michalskiego.

Wileńska

Księg. Kol. ,, Ruch“.

Kiosk

B. Gołembiowskiego

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem.
10 gros'Y
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagranicz e

50 proc. drożej.

ogłoszeń

Ogłoszenia

cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego
=

DOKOŁA

DZISIEJSZEGO

czasów giną lata ostatnie jej upadku
pod naciskiem brutalnej, tępej, Ślepej
Dorpat, po estonsku Tartu, miasto rusyfikacji, której
Dorpat
uległ па
dziś niepodległej Estonji, liczące
do lat prawie już dwa
dziesiątki
przed
44 tysięcy mieszkańców, powstał przed Wojna Wszechświatową. Zresztą, bywiekami w owych czasach kiedy Drang ło to tlenie niebylejakich jeszcze
žanach Osten germańskiego
rycerstwa, rów pod popiołami dawne;
chwały i
germańskiego
kleru
i germańskiej sławy.
Hanzy sięgał, jak nigdy, tak daleko
Z oddalenia tylu, tylu lat—zaciena Wschód
— pogański.
5 rają się również w wyobraźni
naszej
sobie
przez
Pogańska osada estońsko - ruska całe lata . wywalczania
przystała się za dotknięciem suwerennego Dorpacki Konwent „Polonia*
Dorpat

i įego

Uniwersytet

pastorała

biskupa

dzieje.

wileński,

Widok na obserwatorjum.

Hermana jeżeli nie

należnych
tak
potężnej
korporacji
praw i przywilejów
korporacyjnych.
Zostaje w pamięci i przed
oczyma
duszy tylko: ogólne
zjawisko.

co za tem
kiej

nie

idzie, do „,Polonii* dorpac-

należał.

|

A jaki to był uniwersytet, co taki
plon wydał?
‹
Nie da nikt trafniejszej i Ścislejszej
odpowiedzi niż ta, którą znajdziemy w
ogłoszonem
jako rękopis dla kolegów - dziełku Marjana Bończy Ku-

nickiego

„Fragmenty

Dorpatu**

(Lublin,

wspomnień

z

1927).

„Atrakcyjną siłą Dorpatu i jego
prastarej wszechnicy — pisze p. Kunicki były dorpatczanin
we
wspomnieniach _swoich — była
nawskroš
zachodnia, europejska organizacja tej
akademji,
sława jej proiesorów po*
chodzących z zachodu, szeroka autonomja uniwersytecka oraz
swoboda
zrzeszeń akademickich i życia studentów, zależnych tylko od władz akademickich,
a niezależnych zupełnie od
administracji państwowej — jak również wielki urok bujnego a nieskrępowanego (jak gdzieindziej w Rosji)
życia burszowskiego.
Dlatego też po
skasowaniu uniwersytetu wileńskiego i dawnej Szkoły Głównej
Warszawskiej
młodzież
polska, gnębiona i ścigana
wszędzie
w parństwie,białego cara, chętnie garnęła się w gościnne progi północnych
Aten
czyli
„Embachsztadtu"
czyli
estońskiej
„,Tartuliny*.
Zjeżdżali tu
Polacy ze wszystkich dzielnic dawnej
Rzeczypospolitej znęceni wolnościami
i przywilejami stanu
akademickiego,
sławą
i tradycją
tej
prawdziwej

Almae

Matris

oraz jej

wyjątkową

wprost gościnnością
i życzliwością
okazywaną szczególniej nam,
rozbitniego chrześcijaństwa, a zarazem stokom cywilizacji zachodniej.
licą biskupstwa
Derpskiego,
gdzie
Ta europejskość
Dorpatu i jego
tenże biskup Herman wzniósł na wy- Imponujące
i Świetlane.
która
swą konstrukcją
Sokiej górze tum gotycki najpiękniejTak przecie
i cała
Historja wszechnicy,
szy, jaki kiedykolwiek
posiadały
t. ludzkości i Świata kształtuje « się ’ро- autonomiczną wyróżniała się jaskrawie
zw. kraje nadbaltyckie. Było to oko- woli w pamięci ludzkiej.
Odpada od innych uniwersytetów w Państwie
ło roku 1228-go, lle lat temu? Sie- mnóstwo szczegółów;
dziesiątki nie- Rosyjskiem pociągała nas najbardziej.
„demset lat. I lat trzysta z okładem raz lat zwężają - się w perspektywie Różnorodność typów polskich zebrawojewództw i
był kraj Dorpacki Zbiskūpstwem su- stuleci do rozmiaru nieraz jakby jed- nych ze wszystkich
z ich
Rzeczypospolitej
werennem.
nej chwili-i całe epoki
zlewają ziem dawnej
_'_.
Potem przez ćwierć stulecia był w się w jedne posągowe bryły.
posiadaniu cara lwana Groźnego, aby
w 1582 skutkiem pokoju
zawartego Pion uniwersytetu Dorpackiego.
w Kiwerowej Horce między Moskwą
Mało który uniwersytet wydał tya Polską przejść pod
berło
króla lu wybitnych uczonych oraz fachowStefana Batorego.
ców i pracowników na
różnych
poJezuici pośpieszyli zająć się gorli- lach jak uniwersytet Dorpacki.
wem „oczyszczaniem' kraju z ReforNietylko wśród profesorów przymacji, która go była zalała; tum dór- toczyćby można cały szereg luminapacki wrócił, aby się tak wyrazić, na rzów wiedzy, których sława po
całej
łono” Kościoła Katolickiego
i wielo- rozchodziła się Europie, lecz i całe
krotnie rozlegał się pod
jego
nawą mnóstwo
wychowańców
wszechnicy
potężny głos Skargi.
Dorpackiej rozniosło jej sławę
niePanowanie atoli Rzeczypospolitej tylko po wszystkich miastach polskich
zaraz

„grodem*

to

kolonją

Polskiej nad Dorpatem

packim

skończyło

ku 1625-tym.
pat

zachod-

i krajem Dor-

się atoli już w ro-

Zdobył wówczas

król szwedzki

Dor-

Gustaw

Adolf.

Ogromny tum. gotycki dorpacki, straWwiony pożarem, runął. Dziś już tylko
wspaniałą ruiną przypomina się światu.
Król Gustaw Adolf założył w Dor-

4

Świecie.

w

1630

r. wyższą

król Karol Xll-ty;
Universitas

uczelnię,

nazwy

cyny,

Adolf

mir

Gadon

imię, jako jego odnowiciela.

Atoli

_ tversitos Gustaviana-Carolina mu:
Siala pewnego dnia, gdy wojska cara

wojska

cara

Pawiński,

i teki Polskiej"

Ludo-

b. dyrektor
w

Paryżu,

„Bibljo-

zmarły

w

1908 r, Bronisław
Zaleski
zasłużony pisarz, Gustaw
Manteuftel,
autor
„lnflant Polskich",
Wincenty
Lutosławski,

Piotra Bursche

i Otto,

zdobyły w 1701-:szym Dorpat walecz- Janikowski
Nie broniony przez szwedzkiego

kownika Skytta. Miasto

zdewąstowane;

było

srodze zef

wyzute z uniwersytetu,

ców. Cesarzowa Katarzyna, która odWiędziła
Dorpat w 1164 r. chciała
Wxhowić jego splendor...
wskrzeszaJac starodawną
ruską
jego
nazwę
urjew, Skończyło się jednak tylko

Ma

zbudowaniu

Wspaniałego mostu
wych.
Odbudował

na

z

rzece

płyt

Embach

granito-

Stanisław

znakomity

pól- ski profesor medycyny

Z ludnością spadłą liczebnie do jakich zaledwie trzech tysięcy mieszkań-

_

krakow-

sądowej,

Jó-

Witold
Brudziński,
Jodko-Narkiewicz, proi. Al.
Baudouin
de
Courtenay,
Andrzej
Niemojewski,
Józef
Weyssenhoif
świetny po-

wieściopisarz, autor „Sobola i Panny* — aby tylko najbardziej znane

nazwiska wymienić.
Wśród listy — najpełniejszej, jaką posiadamy — członków stuletniego Konwentu „Polonia“, zamieszczonej na ostatnich stronicach „„Luźnych

Dorpat i wskrzesił je- kartek

Е0 minioną świetność dopiero

cesarz

"ea Universitas Dorpatensis,

O Jur-

ze
wspomnień
uniwersyteckich* wydanych w Warszawie 1917 r.
a napisanych przez „starego dorpat-

eksander I-szy. On też i wskrzesił
uniwersytet nadając mu nazwę Cesa- czyka” (Heinricha) jakichże to najpo-

Jewie

mowy

juž

nie bylo.

šmy

się i krystalizošwiatożyciowe.

i charakterystycznemi właśwyglądu,
mowy, obycza-

jów, tradycyj i zapatrywań była bardzo ciekawa
i pouczająca.
Nigdzie
indziej nie znalazłoby się takiego kalejdoskopu
typów
pulsko-litewskoukraińskich...
Konwent polski, który nas wszystkich łączył, był jakby ;minjaturą Polski, jakby

częścią

Ojczyzny

na

ob-

pularniejszych

u

nas

w

kraju

nie

znajdziemy nazwisk!
Skirmuntowie i
k „Od tej daty rozpoczyna
się roz: Korsaki, Jundziłłowie i Platery,
SzaWit tniwersytetu
Dorpac- chnowie i Odyńce, Sołtanowie, SzczyXKĖO
jednego z naczelnych w towie, Zawiszowie, Czapscy, Benisławki M
stuleciu ognisk akademic- scy, Hłaskowie, Kościałkowscy, Łoc nietylko w'Rosji—lecz w Europie. pattowie, Karpowie, Kowerscy,
RymA
ugie to lata: 80 lat z okładem szowie, Mohlowie... nikogo nie brakо, Ego XIX-go wieku. W naszych o- nie. Niema szlacheckiej rodziny z Lito» patrzących z takiego oddalenia wy, z Białejrusi, z Inflant Polskich,
chni
Zleje ogólne Dorpackiej wsze- którejby któryś
z członków
przez
nicy, w blasku jej najświetniejszych uniwersytet Dorpacki nie przeszedł. I,

życie

konwentowe,

więcej niż studja

koleżeńskie

i moralnie, wycharaktery a pogłębiając uczucie narodowe.
Młodzież akademicką, traktowaną
wszędzie w Rosji ówczesnej po maozięble a nawet
nieuinie,
coszemu,
niechętnie i wrogo, przyjmował stary
Dorpat
serdecznie i jaknajczulsza
matka przygarniał do swego łona z
całą ufnością, troskliwością i wiarą.
rabiając

i hartując

patezanin
W

niczem

(oprócz

filister tejże „Poloni*,

dor-

rektor Ziemacki!

Wilnie

było

zresztą

zawsze,

od

niepamiętnych czasów istne gniazdo
dorpatczanów - filistrów.
Przypomnijmy tylko pierwsze z brzegu nazwiska
Dr. Hipolit JundziH? Dorpatczaninem
był takim akurat, jakim jest dr. Dembowski Tadeusz. Dr. Bernard Hłasko?

na

i Estlandję, za-

tem i na Dorpat jęła zwalać się, jak
bezduszna masa jakiej lawiny:
rusyfikacja.

Jaskółką

„nowej

ery*

natora

zwiastującą

była słynna

Manasejna...

nastani

rewizja

Wślad

se-

po

niej

nastąpiło
_„odwiedzenie*
Dorpatu
przez w. ks. Włodzimierza,
który w
przemówieniach swoich za bankietowym stołem dał wyraz zdziwieniu, że
kraj
i miasto są tak mało... rosyjskie i w płomiennych wyrazach zapowiedział Ściślejsze zlanie się całego
Kraju Nadbałtyckiego
wogóle z Rosyjską jegó Macierzą...
Konwent „Polonia* znowu
scho:
dzi — jakby do katakumb i z wiel
kim trudem wiedzie żywot podziemny.
O noszeniu barw mowy niema.
Mo-

ku do uniwersyteckich
władz.
Nowi
rektorowie
to już inni ludzie... Dochodzi wreszcie do tego, że Konwent
„Polonia* może już istnieć tylko pod
nazwą i w organizacji
zewnętrznej,
i obowiązek.
" jako... „Krużok liubitielej jestiestwien.
Powstanie „Polonii“ i jej dzieje. nych nauk". |
Lecz i w tej poniewierce,
w
tem
Powstanie korporacji dorpackiej
„Połonia* Ściśle związane jest — jak poniżeniu trwał, przetrwał i dotrwał!
skrępowanem

naka-

Nastały

lata

1905,

1906,

1907.

Polskie „dekle* (czapki) amarantowe
znowu ukazały się na
ulicach Dorpatu.
lmprowizowane
„dla władz”
protokuły ,,„Krużka”, fikcyjne księgi —
poszły
w kąt. Konwent
„Polonia
mógł znowu istnieć jawnie,
pod
barwami swych sztandarów.
Gdy zaś po wojnie „pękła
moc
czartowska” skuwająca z Rosją
cały
jej zachód
europejski — Konwent
„Polonia* tylko odświęciwszy stuletni
jubileusz najstarszej doarpackiej kor:
poracji

„Curonia“,

która

w doli

i nie-

doli szła zawsze ramię przy ramieniu
z Konwentem Polskim,
niejedną mu
' oddając walną usługę w najcięższych
chwilach, dalej zawarłszy
Kartel wieczystego braterstwa z ryską „Arkonią'*
chlubnej
pamięci
(w Wilnie był ów
kartel zawarty!)
—- Konwent „Polonia”
wymaszerował z rozwiniętemi
sztandarami z Dorpatu do Wilna przenoswoją

siedzibę

do

nowootwar-

tego uniwersytetu wileńskiego imienia
króla Stefana Batorego.
Wracał tam, skąd jego założyciele
musieli uchodzić lub byli deportowani przed wielu, wielu
laty... Dnia 3
maja 1919 roku
Senat wileńskiej

Herb

Konwentu

Polonia.

Dorpatczanin. P. Hipolit Korwin
- Milewski? W Dorpacie studjował.
Wileńskie sądownictwo
reprezentuje na
pierwszem miejscu
prezes
naszego
Sądu Apelacyjnego p. Restytut Sumorok. Stanisław Kognowicki naczelnym
jest kierownikiem Banku Handlowego"
grającego tak wpływową rolę w wi-

leńskim świecie finansowym

i ekono-

micznym. Prezesem Koła Dorpackich
Filistrów w Wilnie (konwent
„Polonia* posiada własny lokal przy ulicy
'Królewskiej) jest hr. Jerzy Czapski z
Przyłuk pod Mińskiem. Rodzony brat
hr. Jerzego,
hr. Karol,
późniejszy,
nieśmiertelnej pamięci
burmistrz
m.
Mińska był też członkiem dorpackiego Konwentu „Polonia“. Wice-prezesami wileńskiego Koła Filistrów
są
pp. Stanisław Kognowicki
i Bohdan
Szachno, b. poseł do
Dumy, z koła
ziemian gubernji Witebskiej, zasłużony działacz na niwie społecznej i politycznej, obecnie jeden z dyrektorów
Wileńskiego Banku
Ziemskiego.
W
Warszawie jest
też Stowarzyszenie
Dorpackich Filistrów; prezesem
jest
znakomity

lekarz

dr.

Watraszewski,

wiceprezesami p. Bohdan
Wydźga,
zajmujący wybitne stanowisko w warszawskich kołach
politycznych,
a i
znajdujący czas dla literackich prac i
publicystycznych oraz Władysław hr.
Sołtan, obecny wojewoda
warszaw-

ski, b. minister spraw
wewnętrznych,
już była mowa
na tem
miejscu we
b.
Delegat
Rzeczypospolitej
w Wilnie,
wczorajszem „Słowie*—z represjami,
pochodzący
ze
Starodawnej
rodziny
wileński
ulegał uniwersytet
którym
ziemiańskiej na
Inilantach
Polskich
depori
sądzenja
sprawie
głośnej
po
przed
wojną
towania filaretów. Filareci, co uszli z Almae Matris zatwierdził statut Kon- mającej wielkopańskie
rezydencje.
A
skoro
wspomnieliśmy
o
wentu
„Polonia“
przyjmując
ją
na
pogromu, lub, którym grunt wileński,
naszej
wszechnicy
w
poczet Warszawie, połóżmy co żywo na tem
jak to mówią, palił się pod stopami, łono
przenieśli do Dorpatu zarówno ideały 1-miu innych korporacyj istniejących miejscu nazwisko Jakóba Natansona
w murach uniwersyteckich pod;dzwon* wielkiego chemika polskiego ifilantroswoje jak dalszą karjerę naukową.
pa... Lecz—urwijmy. Końcaby nie było.
W Archiwum Konwentu „Polonia“ nicą Świętojańską.
figurują
nazwiska siedemnastu
jego

założycieli: Lipiński, Reczyński, Molli:
son, Kurnatowski,

Ziegler,

Szczyt, Chręptowicz, Miłosz,

spisek Konarskiego.

uniwersyteckie roz- skie, aczkolwiek

wijało nas umysłowo

Kurlandję

rodowitszy

:

Nadbaltycki,

zów kodeksu honorowego) wyrabialiśmy się na wolnych
obywateli szanujących nadewszystko honor, prawo,

Borowicz,

Giedroy-

ciów dwuch, Rechtsamer, Walicki, Tonigdy i nigdzie już nie spotkałem! manowicz, Sawicki i Świątecki Hipolit.
Wstrząsy wewnętrzne, których paKonwent nasz zastępował nam strzechę
rodzinną
i pozwalał zapominać, że mięci bynajmniej nie myślimy odświejesteśmy w obcym i dalekim
kraju. żać, doprowadziły zaraz na początku
instutucji do
Tę rolę
i znaczenie
moralne
Kon- istnienia korporatywnej
wentu ułatwiała w „znacznym stopniu jej rozwiązania się lecz wznowiono
poczem,
mniej więcej
i ta okoliczność pomyślna, żew Dor- ją niebawem,
pacie
tęskniąc za krajem
rodzin- w 1834 r. rozpoczęły się trwające
bo
lata całe walki o
nym,
nie
zajmowaliśmy się naogół nader długo,
przynależnych
„Polonii“
polityką, która stwarza partje i anta- uzyskanie
i przywilejów korporacyjnych.
gonizmy przekonaniowe, więc jedność praw
W ciągu atoli tego czasu
duch
nasza i solidarność, pogłębiana przez
nostalgję, była tem większa, że łączy- gorącego patrjotyzmu ożywiający „Powyżej była mowa—
ło nas i godziło
jedno wielkie uczu- lonię'--o czem
się manifestując się
cie — miłość
Ojczyzny
dalekiej, a rósł i rozwijał
i wyraziście
w
1831 roku,
tak nieszczęśliwej...
To też wycho: pięknie
wszyscy
komilitoni
wawcze moralne znaczenie Konwentu, kiedy to niemal
tego prawdziwego
asylum polskości, „Polonii“ wzieli udział м insurekcji.
była ogromna.
Śmiało
rzec można, Sporo też ofiar dorpackich pochłonął
że

Kraj

chwilowo w Wilnie. A u progu wileńskiej wszechnicy kto powitał nadciągających z Dorpatu komilitonów? Naj-

W Dorpacie
- i tylko tam — żyli- wy też niema o dotychczasowym pełżyciem naprawdę wolnem
i nie- nym serdecznościi zaufania, stosun-

Uniwersytet Dorpacki.
odrębnemi
ciwościami

t. zw.

Liilandję,

sząc

Piotra Wielkiego podeszły pod Dorczyźnie, jakby tą karmicielką
ducha,
Pat, cofnąć się aż do Parnawy gdzie
szkołą patrjotyzmu i życia społecznew roku 1710 tym całkiem zgasł ten Marjan
Zdziechowski,
Ka
go oraz obywatelskiego,
szkołą hoSzwedzki
przybytek wiedzy akade- der
Bronisław
wielki chirurg, noru, obowiązków, charakterów, przymickiej i nauki.
obaj wielce zasłużeni profesorowie jaźni
koleżeńskiej — jakiej
potem

Tymczasem

formowały

wały jego wiedza, charakter,
pogląd,
zdolności i ideały

któ-

własne

Na

Zaufanie to było tak w Dorpacie powszechne, że zawieść je poczytywałby sobie bursz dorpacki
za grzech
śmiertelny
i występek
największy.
Złamanie danego słowa honoru
karane bylo „Verschissem“ czyli banicją
a więc,
największą karą
hańbiącą
przestępcę i wykluczającą go ze społeczności akademickiej nazawsze.
Niewyrobiony jeszcze umysłowo i
kulturalnie
przybysz
ocierał się w
Dorpacie i szlifował na modłę europejską; przywykał z czasem
do nowych a powabnych form
życia spo-

nia”.

do

ła beznadziejnych czasów.

studenta zobowiązań.
Dla wierzyciela
—zamieniało
ono
rewersy
pisane.

Ograniczmy śię do przypomnienia
tych tylko Polaków
których
imiona
zapisane są na złotej karcie
uniwersytetu
Dorpackiego —i dorpackiego
(dziš Wilenskiego) Konwentu
„Polo-

dodał

nawet

Gustaviana,

żadnych pi-

-

Oto
przedewszystkiem:
senior
polskich
dorpatczanów —. najstarszy
rą we dwa lata potem
podniósł na z żyjących
profesor Benedykt
Stopę uniwersytetu nadając mu Dybowski,
znakomity
zoolcg i
Nazwę Universitas
Gustaviana. Był badacz Syberji, obecnie
we
Lwowie
to uniwersytet oczywiście: szwedzki. stale zamieszkały. Dalej: A le k sanOjny ustawiczne, których widownią der Jabłonowski
wielki
hibyly t. zw. Inflanty, przerwały istnie- storyk,
źródłowy
badacz,
Tytus
nie tej wysokiej uczelni na lat trzy- Chałubiński
i Ignacy Badziešci, Wznowi! uniwersytet Dorpacki ranowski
obaj luminarze medyPacie

|
|

lecz i po

czas dłuższy musiała „Polonia* wieść
żywot zakonspirowany.
Polscy dorpatczanie
nie przestają
brać udział w każdej robocie patrjotycznej narodowej. Wielu z nich kładzie młode życie w ofierze Ojczyźnie,
w kazamatach
rosyjskich, na polach
bitew insurekcyjnych,
w potyczkach
powstańczych
„partyj“
po
lasach i
niedostępnych
wertepach
mińskich i
poleskich błot. Istnieje
obliczenie, że
66 członków
Konwentu
poległo
w
bitwach lub zginęło
na wygnaniu a
29 było zmuszonych
emigrować zagranicę.
Miał jednak Konwent dożyć jeszcze
chmurniejszych, bo, zdawało się, zgo-

semnych
zobowiązań
i deklaracyj.
Wystarczało im w zupełności
słowo
bursza, które było
jedyną rękojmią
wykonania
przyjętych
na się przez

łecznego;

|

OBCHODU

Stosunek wszechnicy
do jej wychowanków był patrjarchalny, pra wdziwie ojcówski. Stąd ten istny kult dla
niej. A w ciepłym, rozumnym i serdecznym stosunku do młodzieży tkwiła wielka siła moralna
i atrakcyjna
Dorpatu i Rygi. Słowu studenta wierzono tam
Święcie i bezwarunkowo.
Stary nakaz moralny
Burszowskiego
Kodeksu („Comment*) nadawał słowu bursza np. wyrzeczonemu przed
sądem,
siłę dowodu
absolutnego,
którego nie wolno
było podawać w
wątpliwość.
Władze akademickie nie

wymagały od studentów

20 r

GZ

Władze

rosyj-

niewažące
się łamać autonomii uniwersyteckiej, usiłowały wszelkiego rodzaju
szykanami
е podkopać samą egzystencję Konwentu
Polskiego.
Wladze
uniwersyteckie
osłaniały „Polonię* w każdej okazji
Swoim autorytetem, nie mogły jednak
zabiec
insynuacjom
i napaściom,
których ustawicznym celem była polska korporacja ze strony „czynników
rządowych”. Doszło do tego, że przez

Zwaliska

tumu

gotyckiego

Wileńscy dorpatczanie.
Wracał Konwent dorpacki do Wil
|
na jak „na Ojczyzny łono”.
z
dorpackiej
„Polonii“
Kontakt
zawmocny
Wilnem był nieprzerwanie
że
przypomnieć,
sze i żywy. Dość
(ze Śpiewami
pierwszą „maniiestację"
patrjotycznemi) w Katedrze wileńskiej
w 1861 roku zainicjowali, zorganizowali i do skutku doprowadzili... człon*
bawiący
kowie Konwentu „Polonia“

w

Dorpacie

Wszystko
nie,

dorpatczanie,

dorpatcza-

dorpatczanie!

Niechże raz jeszcze—z okazji £ich
święta— polskim filistrom dorpackim
in corpore, ilu ich wydał przez

sto lat Konwent „Polonia“,
dzie złożony

hołd bę:

w imieniu Ojczyzny, któ-

rej dobremu imieniowi nie dali zgasnąć
w obliczu Świata i wysokie swoje
ideały

nowemu

skiej braci

pokoleniu

przekazali.

komilitoń:

Js:

‚ 2

ECHA

KRAJOWE

BARANOWICZE.

O.

P.

P.,

na

którem

prezes

Zarządu

i

Layman przedłożył Zarządowi
op
przez niego tablicę: „„co każdy wiedzi
winien o gazach bojowych”, oddając
wą Komitetowi LOPP bezinteresownie.
blica

ta jest

trzebne

s!

alizowana,

wskazówki

zawieraj

indywidualnej

przeciwgazowej,

zrozumiałe

obrony

dla

każ

obywatela. Komitet postanowił wyra
dziękowanie prezesowi inż. Laymanowi za
tak cenną
pracę i rozpowszechnić
3000
z. tablic po 50 groszy za egzemp., następstarz Komitetu
Głąbik zreferował
1
zodnia Lotniczego, które
przedstawiają się jak następuje, dotychczas wpłynęło do kasy Komitetu 5328 zł. 91 gr. i powinnó wpłynać w/g posiadanych
danych
wpływu z
5045 zł. 85 gr., ogółem zatem
Tygodnia Lotniczego 10374 zł. 76 gr., prócz
prócz tego jeszcze jest w okręgu około 200
ofiar. Z bolączek Tygodnia Lotniczego
list
zaznaczyć późne otrzymanie matenale:
sierpnia, to
rjałów, gdyż dopiero w końcu
też Komitet postanowił prosić Wojewódzki
Komitet o uregulowanie w przyszłości
tej

sprawy.

Żebranie

Dr. Jasinowski proponuje wyrazić
роdziękowanie
sekretarzowi p. Głąbikowi za
tak dodatnią pracę w Tygodniu Lotni
n
i wyznaczyć mu wynagrodzenie
pieni
gdyż jak wyraził
się dr. Jasinowski zawdzięczając sekretarzowi, który nikomu nie darował i do w
cich dotarł, mamy wyniki z
tygodnia, jakich Baranowicze
nie
miały.
p. Głąbik protestuje przeciw temu
Sekret
zaznaczając, iż nie on jedćn tylko pracował
i prosi o
snie wniosku p. dr. Jasinowskiego, w
po dyskusji zdecydowana:
wyrazić p. Głąbikowi
narazie podziękowanie, a kwestję wynagrodzenia
odłożyć do
następnego posiedzenia
W dalszym
ciągu
ąd Komitetu postanowił zorganizować kursy
przeciwgazowe dla instruktorów kół w dniu od 1 do 5 adresowany do rodziców. Pogrzeb
odbył
listopada w sali Sokoła. Kierownikiem kur- się w dniu 1 października.
— Loterja
fantowa.
W dniu 14 pažsów
wyznaczono p. Markowicza,
który
skończył wojewódzkie instruktorskie
kursy dziernika Powiatowa Komenda policji pańfantową na dom
przeciwgazowe. Kursanci po 1 od Kół otrzy- _stwowej urządza loterję
mują djety i zwrot kosztów podróży. Wre- zdrowia policji. Loterja wobec masy
censzcie na wniosek p. Markowicza postano- nych fantów, zapowiada się bardzo interewiono zorganizować przy Komitecie
stałą sująco.
— Zmiana nazwy stacji. Stacja — Мо!sekcję imprezową, która będzie miała za zadanie urządzić różne imprezy
dochodowe
czadź zmieniono z dniem 1 października na
w ciągu roku na L.O.P.P..
Mickiewicze.
— Trup na torach. W dniu 1 paździer— Rozpoczęcie tygodnia dziecka. Zgodnika na 401 klm. szlaku Brześć — Baranonie z postanowieniem Komitetu
Tygodnia
Dziecka, tydzień
rozpoczął się w dniu 30 wicze znaleziono zwłoki Mikołaja Kozła lat
Słonimwrześnia
nabożeństwem
we
wszystkich 23, mieszkańca wsi jeżona, pow.
świątyniach, W kościele parafjalnym, gdzie skiego. Wymieniony prawdopodobnie w cezgromadziła się dziatwa obu gimnaz jów, lu samobójczym rzucił się pod jeden z pomszę św. odprawił ks. Karpowicz, wygła- ciągów Nr. 961 lub 2989, które przechodziły
szając jednocześnie okolicznościowe
kaza- rano przez ten kilometr. Zwłoki zabrała policja, która prowadzi dochodzeń
e.
nie.
wszystkich
Po mszy św. dziatwa ze

moja psina, ukradli mi ją przed rokiem w
Ascy“.
Murzynicha zaprzeczyła z całą stanowczością, pannica obstawała przy swoim, pies
nic nie mówił, publiczność się gapiła, policjant zainterwenjował. „Zwierzęcia*, określenie protokułu, spisanego w komisarjacie,
oddano na przechowanie
do
weterynarza.
Ponieważ panna Granet (mieszkająca stale
na wsi), twierdziła z uporem, że
żyć bez doga nie możte, a panna Backer oświadczyła,
że bez swego pieska świat widzi na czarno
więc sprawą zajął się sąd pokoju.
Mistrzyni od łamańców i autentycznego

FOODBALISTA, JEGO ŻONA
I TEN TRZECI.
ośmiu laty w sferach
inieresują-

Przed

cych się foodbaałem
we Francji Piotr Mony był osobistością bardzo znaną. Grywał
w pomocy i parokrotnie figurował w Składzie reprezentacji państwowej. Ostatnio prze
stał grać w piłkę gdyż żona zabierała mu
zbyt wiele czasu. Nawet nietyle
żona, co
raczej pilnowanie
żony — wciąż bowiem
posądzał ją o chęć puszczania bramek z of-

siedu

(of - sied znaczy

w food-baalu

jeże-

li gracz stoi w miejscu niedozwolonem mając między sobą i bramką nie dwóch a jednego przeciwnika — gol z takiej pozycji
jest nieważny), co oczywiście, jego, rasowego piłkarza, wprawiało w mocne niezadowo

charlestona

. Latem bawił z żoną w Niccy. "Nagły interes zmusił go do powrotu do Boułogne-sur
Mer, małżonka pozostała sama. Gdy po paru dniach urocza połowica przybyła do niego okazało się, (czego to usłużni przyjaciele nie wyśledzą) że całą noc jechała w sleepingu sam na sam z niejakim Delpferem.

Mony

schwycił

Delpiera czterema
paru dniami stanął

każda

w

tym

rewolwer

żona

wał—do

i zabił

oświadczyła

z

oburzeniem, że posądzanie ją o zdradę jest
bezpodstawne, że musiała jechać całą noc
z Delpierem w jednym przedziale bo konduktor tak się rozporządził, że spała snem niewinnej dziewicy, że nie wie co tam robił przy
godny
towarzysz — nie interesowała się
nim wcale, że mąż jest bydlęciem, że zaraz weźmie rozwód, że nawet tu na sali sądowej patrzeć nań nie może, że... zemdleje...

Rzeczywiście

padła

bez

zmysłów

w

reprezentatywnym

obję-

tem

samem

być

musiał

graczem

Francji

dobrym

graczem,

czyli musiał mieć wszystkie
mienionre wymogi food-baalu
bardzo znacznej

mierze,

zakasował

MILJON

dukowano

gnąć tak
musi być

i

tor

CZARNA W SPORZE O
PSA.
Józefina Backer
(któż nie słyszał o tej
czarnej kapłance Terpsychory) przechadzasię

Paryżu

ze

swym

psem,

olbrzymiem

wiel

Karol.

W

CHEVROLETÓW
8 MIESIĘCY.

CIĄGU

w ciągu których wypro-

1.000.000

Chevroletów.

By

osią-

niebywały rekord, co 10 sekund
wyprodukowany jeden Chevrolet.

W. S. Knudsen, prezes „Chevrolet MoCo* z okazji
wypuszczenia na rynek

z kolei miljonowego

wozu

rdził między innemi,
zultaty można było

że tak niebywałe reosiągnąć
tylko przez

Chevrolet,

stwie

metod pracy i

produkcji. General Motors bowiem zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że każda najmniejsza niedokładność w materjale, w produkcji lub w montażu zmniejsza tempo pracy i wydajności, a natomiast zwiększa
ko»
szta produkcji.
Chevroletow jaZ masowej produkcji
košė materjałów i precyzja wykonania upoziotrzymywane są stale na najlepszym.

CONTRA

w

Salomona.

ścisłe stosowanie naukowych

to wszy

Mony wyszedł z dumnie podniesioną gło
wą. Ponieważ z żoną się rozwiedzie i będzie
miał zapewne dużo czasu więc zacznie chyba znowu grać w piłkę.

ła

ta jest właściciel-

i będzie dla swych

200 dni roboczych,

stko sąd postanawia...

BIAŁA

podejdzie,

przeszło połowę
stanowią
Chevrolety
W tym roku w
produkcji General Motors.
ciągu niespełna 8 miesięcy fabryki General
wozów marki
Motors wypuściły 1.000.000
Chvrolet. ]eżteli weźmiemy za podstawę 25
to otrzymamy
dni roboczych w miesiącu,

powyżej wyrozwinięte w

zważywszy

kogo

dział u weterynarza

no... i t.d.

nym

rozruszać

bicielek niewidzialny. Aha, koszta utrzymania u weterynarza będą ponosić obie panie
— po połowie!”
I sędzia wyszedł zadowolony, pewny, że

cia woźnego.
Mony powiedział również stek banalności: miłość, wściekłość,
uczucie, plama na
serwetce honorowej, szał, rozstrój nerwowy
Wysoki sąd po krótkiej naradzie wyniósł
wyrok uniewiniający Monyego gdyż:
Zważywszy, że oskarżony przez 13 lat
uprawiał piłkę nożną, który to sport rozwija w uprawiających go krwiożercze instynkta, zupełnie nieliczenie się się ze zdrowiem
przeciwników, kompletne
lekceważenie cudzych kości, i powoduje dość znaczne przytępienie umysłu oraz nieokiełznaność postępków, a ponieważ oskarżony był pięciokrot

Berlina

ką". Adwokat zaoponował
dowodząc nie
bez słuszności, że fizycznie mało ma podobieństwa ze swą mocodawczynią. Sędzia się
namyślał czy nie zastosować starego tricku b.p. króla Salomona aż nagle... twarz mu
się rozjaśniła i ogłosił: „stwierdzić do której
z pań pies naprawdę należy jest niepodobień
stwem, jednak panna Granet
mieszka na
wsi a w Paryżu jest tylko przejazdem, zaś
panna Backer ustawicznie rozjeżdża po Euro
pie, przeto ustanawiam, iż pies jest stałym
mieszkańcem stolicy i ruszać się z niej nie
może. Ta z pań która jest w Paryżu podczas
nieobecności drugiej może korzystać dowoli
z towarzystwa psa. W wypadku gdy obie
są jednocześnie w mieście pies będzie sie-

celnemi strzałami. Przed
przed sądem. Sprawa jak

rodzaju:

do

trochę grubych Szwabów — więc zastępował ją adwokat.
Sędzia był w prawdziwym kłopocie, co
robić? Może zdamy się na psa— zapropono

łenie.

Pan

wyjechała

aw
mie. W ten sposób kosztowne opóźnieni
się ja-

produkcji spowodowane zepsuciem
dopasowakiejś części lub niedokładnem
niem są zupełnie wyeliminowane.

dogiem,

się produkcji ChevroStałe zwiększenie dowodem
że zapotrzejest niezbitym
wzrasta.
pannica rzuciła się na psa z okrzykiem: „tobowanie na wozy tej marki stale
po Lasku

Bulońskim.

Nagle

jakaś letów

yki
Lekcyj muzMICHAŁ
udziela
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WARSZAWA.
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B

w

ministerstwie

Reform

strem

12.10. (PAT). Wczoraj wieczorem w sali konierencyjnej Ministerstwa

Makowskim,

oraz

prezesem

Państwowego

Banku

Rolnego

Sewerynem

Ludkiewi-

czem na czele. Pozatem w zebraniu wzięli udział podsekretarz stanu w Ministerstwie
Reform Rolnych p. Radwan dyrektor departamentu inż. Kasiński, prezesowie okręgowych
urzędów ziemskich, oraz urzędnicy Ministerstwa i urzędów ziemskich.
Zebranie zagaił prezes Okręgowego Urzędu Ziemskiego Warszawa p. Rosłowiec,
poczem wygłosił przemówienie p. minister Staniewicz. Następnie dyrektor departamentu
urządzeń rolnych Ministerstwa Reform Rolnych inż. Kasiński wygłosił reierat o 10-letniej
działalności urzędów ziemskich. Przemawiali następnie b. minister p. Janicki oraz p, minister Staniewicz, który zabrał raz jeszcze głos kończąc gorącym apelem do urzędników
ziemskich wzywając ich do dalszej organizacyjnej pracy. Zebranie zakończył krótkiem
przemówieniem p. Rosłowiec, dziękując zgromadzonym za przybycie na uroczystość.
Odbyła się następnie wspólna wieczerza, podczas której zgromadzeni zgotowali
gorącą owację na cześć Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, pana Marszałka Piłsudskiego,
p. premjera Bartla, i p. Ministra Staniewicza.

Dzierżawa ferenów w porcie Gdyni
WARSZAWA. 12.10. (PAT). W dniu 9 bm. minister przemysłu i handlu podpisał
umowę z koncernem Skarbofermu na dzierżawę terenów w porcie Gdyńskim. Jest to
czwarta umowa z cyklu umów węgłowych. Tem samem gros produkcji węgła na Górnym Śląsku zostało związane z portem Gdyńskiem, zapewniając duże ułatwienia w konkurencji naszego węgla na rynkach bałtyckich.

Lof Zeppelina do Ameryki
NOWY JORK. 12.10. (PAT). Prasa nowojorska, odkładając na chwilę sprawy kamwyborczej zajmuje się przedewszystkiem lotem translantyckim Zeppelina.
Biuro meteorologiczne oświadcza, że wiadomości nadsyłane przez parowce krążące po Atlantyku Północnym mówią o dość dobrej pogodzie na drodze od Azorów do
Nowego Jorku, jakkolwiek na północnym wschodzie od Nowej Ziemi panują warunki,
które mogą sprowadzić deszcz.
5

panji

Nad
MADRYT. 12.10.

Azor. mi,

(PAT). O godz. 5 sterowiec „hr. Zeppelin* przeleciał

nad Gibraltarem, dążąc w kierunku Azorów.
е BERLIN. 12.10. (PAT). Biuro Woliia donosi za Reuterem, že sterowiec „hr. Zeppelin* przelatując nad wyspą Madeirą podał depeszę raddjową z której wynika, iż zamierza w ciągu nocy przelecieć nad Azorami. Wszyscy podróżni sterowca są zdrowi,
lecz cierpieć mają w niezwykle ostry sposób na t. zw. chorobę powietrzną.

Napięcie w Niemczech
BERLIN.

dzi przebieg

DANTEJSKIE SCENY NA MIEJSCU KATASTROFY.
AKCJA RATUNKOWA. — PRZYCZYNY

Rolnych.

Reform Rolnych odbyło się w obecności p, ministra reiorm rolnych prot. dr. Witolda
Staniewicza zebranie z okazji przypadającej w tym dniu 16 rocznicy powstania urzędów
ziemskich.
W zebraniu wzięli udział licznie przybyli goście z pp. ministrem Janickim, b. Mini-

12.10.

(PAT).

Cała prasa niemiecka z gorączkowem

lotu transiatyckiego sterowca

zainteresowaniem

śle-

systemu „Zeppelin“. Dzisiejsze dzienniki ber

lińskie podnoszą trudności na jdkie „Zeppelin* w swej początkowej podróży napotkał.
Dzisiaj o godz. 1 m. 55 po- południu sterowiec „hr. Zeppelin“ pojawił się nad wyspą Madeirą skąd ma zinienić kierunek na wyspy Azorskie.

Echa wizyty Venizelosa w Białogrodzie.
wite

porozumienie we wszystkich poruszanych sprawach.
Porozumienie ustalone w formie protokułu zostało podpisane przez Venizelosa i Szemenkowicza. W myśl tego porozumienia w możliwie najbliższym

terminie

podpisania

układów

podjęta będzie dyskusja
które

ure'ulują

co

wszystkie

do szczegółów

kwestje

ło

stołeczne

redakcji,

nastąpi

podpisanie

przez republikę grecką

i królestwo

który

będzie

odnowieniem

tradycyjnej

przyj”źni

obu

krajów,

i

który

umocni przekonanie, że przyjaźń ta będzie trwałą i pożyteczną. Ropublika grecka oraz królestwo SHS. uzyskają w ten sposób jeszcze większe
możliwości
poświęcenia wszystkich swoich wysiłków dziełu pokoju i postępu.

0 paki rozjemczy furecko-hulgarski

do

ucieczki,

którzy

rokowania

z rządem tureckim.

materjałów

!2

X.

Pat.

„Biała

księga"

uczestników

zbiór

ważnych

do-

wyprawy

i charge

minister pełnomocny

Norwegji

Urbye

d' affaires Czechosłowacji.

robią plajtę
Mimo dowcinów z radjem komuniści
podpisów
Słabe reultaty zbierania

BERLIN,

12—X.

Pat. Akcja

komunistyczna

dążąca

ogłoszenia

do

słabe wyniplebiscytu w sprawie budowy pancerniką dała narazie bardzo
ki. Komitet organizacji plebiscytu ogłasza dziś w dziennikach komunistycznych rozpaczliwą odezwę w której stwierdza, że wynik zbierania podpisów
do tej pory jest niesłychanie nikły.

Indusi przeciw komisji Simona

LONDYN. 12.10. (PAT). Donoszą z Bombaju, że opór związków
Indjach wschodnich przeciwko komisji Simona, która ma tam przybyć
dniach, wzrasta coraz bardziej.

narodowych w
w najbliższych

Niezmordowanie naprzód posuwają się sztafety
w biegu piątekdokoła
Polski.
WARSZAWA. 12.10. (PAT).
o godz. 6 rano wschodnia pałeczka sztaprzybyła

do miasteczka

Łupków,

znajdującego

się na wysokości

Sanoka

na po-

graniczu polsko-czechosłowackiem przebywając w ciągu ostatnich 24 godzin około 300Kl.
O tej samej godzinie sztafeta zachodnia minęła strażnicę Pieczarnię nad Dniestrem
na styku odcinka granicy strzeżonego przez straż graniczną i KOP i przeszła na terytorjum granicy wschodniej strzeżonej przez oddziały KOP. Obie sztaiety oddaliły się ой

startu zgórą 300 klm.

13 osób utonęło
motoroBKKARESZT, 11—X. Pat. Wpobliżu Galaczu wielka łódź
się 16
znajdowało
wa kursująca po Dunaju wpadła na barkę, w której
staliło, że barka

z wody

11 trupów.

Śledztwo u-

płynęła bez świateł.

Samolot spadł do loży królewskiej na

lotnisku w
ćwiczeń
LONDYN. 12.10. (PAT). Dziennki donoszą, że podczas
znajdująkrólewskiej,
loży
do
metrów
30
wysokości
z
wojskowy
Honden spadł samolot
cej się na terenie lotniska. Lożę tę na kilka minut przed wypadkiem opuścił bawiący w

Londynie sułtan Muskat. Obydwaj

lotnicy ponieśli śmierć,

nich,

piętrach,

zdą-

ukryte są straszli-

‚
W chwiłę po katastrofie, na
miejsce
nieszczęścia przybyły silne oddziały policji,
wszystkie oddziały straży ogniowej i żołnierze stacjonowanego w bliskości pułku technicznego. Wezwano większą ilość lekarzy,
którzy w lokalu
pobliskiego
komisarjatu
policji urządzili
prowizoryczne
ambulatoW

niesp'ełna

akcja

dziesięć

ratownicza

minut

była

w

po

kata-

całej

pełni.

Żołnierze z łopatami i hakami w ręku usi=
wali gruzy, torując sobie
dostęp do tych
miejsc, skąd rozlegały się rozpaczliwe wo=
łania o pomoc. Nie była to praca
łatwa,
gdyż masa betonu tworzyła zwartą masę,
przykrytą ciężkiemi belkami konstrukcji da=
chu. Na ulicy zebrały się tłumy ludzi, ogarniętych niezwykłem podniecenłem.
Dantej„prost sceny zaczęły się odgrywać na
i nieszczęści
kie
z
rumowiska
y
iono,
pierw
ofiary
katastrofy.
Pierwszą rzecz, którą wśród gruzów odnaleziono, była oderwana od tułowia
głowa
jednego z robotników. Wśród nieopisartego
wzruszenia głowę tę przeniesiono na ulicę,
gdzie z rąk żołnierzy wyrwała ją jakaś; Kobieta, jak się później okazało, žona zabitego, i z przeraźliwym, krew w żyłach mrożącym krzykiem,
iła
się na gruzy betogorączkowo
nu i cementu, szukając tam
ęsnego męża...
resztek ciała swego n
Nagle przerażliwy krzyk rozległ się nad
ratowniczej.
akcji
iczestników
głowami
Wszystkie głowy wzniosły się w. kierunku
wysokiego rusztowania drewnianego. które
zostało przed zbujakby cudem uchronione
rusztowania,
rzeniem. Na samym szczycie
czyni ąc rozwisiał jeden z robotnikó
paczliwe wysiłki uratowania się. Wśród gróbowego milczenia zeskoczył na wiszącą pod
nim belkę, poczem powoli zaczął schodzić
na dół. W obliczu niebezpieczeństwa, jakie
nad nim zawisło, znalazł w sobie tyle siły,
że w ciągu kilku minut przebył drogę, na
przebycie której w normalny h warunkach
mógłby sobie pozwolić najwyżej doświadczony artysta cyrkowy. Ale w chwili, kiedy nógi: jego dotknęły się ziemi, siły opuściły całkowicie ocalonego cudem robotnika,
który zemdlony padł na gruzy betonu. Innemu robotnikowi, któremu
padający słup
żelbetonowy zmiażdżył częśc nogi,
trzeba
było drugą jej część odpiłować na miejscu
piła rzeźnicką. gdyż inaczej nie można go
było wydobyć z pod gruzów.
wszystkich
Nie sposób
opisywać tu
szczegółów ratowania
zasypanych
ofiar,
których ilości jeszcze nie zdołano
ustalić.
Przez całą noc strażacy i żołnierze torowali
sobie droge do piwnic zasypanego
domu,
ale

praca

dzo

Znowu
czyły

się duże

odbywała

słowa,

W

wvdobyto

sie

chwili
z pod

w

tempie

kiedy

bar-

piszemy

gruzów

12

te

zabitvch

i 36 rannych, przypuszczać jednak należy,
że pod sruzami leżą jeszcze dalsze ofiary
tej straszliwej katastrofy budowlanej.

sasiadów

Kowieńszczyzna.

Zhrojna
Z Kowna

ich

powolnem.

U naszych
wielkie

donoszą:

przed

manewry

wojenne

manewry

szaulisów.

kilku zaledwie tygodniami

na Litwie zakońwszystkich

z udziałem

i armji

szaulisów

rodzajów. Dziś został ogłoszony komunikat obwieszczający,
że w dniach
13 i 13 na terenie całej Litwy rozpoczynają się ponowne wie'kie manewry
szaulisów. W manewrach weźmie udział 58 grup. Odbywać się one będą
jednocześnie w powiecie Szackim w okolicy Radziwiliszek, w pobliżu Kowna, w rejonie Sejn,
Marjampola,
Taurog
i Ucian. W manewrach w charakterze pomocniczym wezmą również udział niektóre oddziały armii.
W roku bieżącym są to już 4-te z-kolei manewry.

Nowy spisek w Kowieńszczyźnie.
Z Kowna
celem

donoszą:
było

Władże

dokonanie

kowieńskie wpadły

zamachu

Pawłowski, wybitny

stanu.

Na

na

trop

czele

działacz socjal- demokratów

7 bm. w rejonie Wisztyńce
do Kowna. Oczekiwane są

nowego

spisku

spisku.

stał

niejaki

litewskich. Pawłow-

pow. Wołkowyskiego
dalsze represje.

i pod

Podróże Daukantasa
BERLIN, 12—X. Pat. „Vossische Ztg'* dowiaduje się, że litewski minister spraw wojskowych Daukantas, który odbywa
iniormacyjną
podróż
po Europie, spędził dzień wczorajszy w Berlinie.
Daukantas w towarzystwie 4 oficerów litewskich zwiedził
berlińską
międzynarodową wystawę lotniczą poczem
wieczorem wyjechał
w dalszą
podróż do Francji.
-

200 nauczycieli mie zdało egzaminu z języka litewskiego
Z Kowna donoszą: w tych dniach w lokalu Uniwersytetu Litewskiego w Kownie
odbywały się egzaminy z języka litewskiego dla nauczycieli szkół ludowych powszechnych z całego terytorjum Litwy Kowieńskiej. Do egzaminów stanęło 350 nauczycieli.
Z tej liczby 200 nauczycieli egzaminu nie zdało. Wszyscy oni przez komisję egzaminacyjna pozbawieni zostali prawa wykładania.

Alarm

prasy sowieckiej —

Mordowanie

Z Mińska donoszą: Pod tytułem
mińska „Zwiezda”*
koło Orszy.

podaje
)

sensacyjną

Agitacja kontrrewolucyjna

komunistów.

„Walka

klasowa

wiadomość
м

o

na wsi"

rozruchach

ujawniać się poczyna

coraz bar-

dziej. We wsi Zacierkisz rejonu Krugłowo koło Orszy, tłum chłopów dokonał zamachu zbrojnego
na
sekietarza
„sielsowietu“
oraz komunistycznej Rady Wiejskiej i dał kilka
strzałów z naganów w otwarte drzwi i okna domostwa;
komuniści
poczęli

się ostrzeliwać przez okna.
Na miejsce wypadku przybyła najpierw
stępnego

zaś

dnia

wysłano

silniejsze

milicja

oddziały

z Orszy,

wojsk

na-

G.P.U.

oraz komisję sądową.
9 b. m, we

komunistycznej

wsi

Dworyszcze

chłopi zamordowali

jaczejki Jakima. Jakim

padł od kuli

kierownika

rewolwero-

Na miejsce wypadku wysłano ekspedycję karną.
Jednocześnie
niemal
w Bobrujsku
doszło do rozruchów

żydowskich

z powodu

zajęcia trzech

Synagog

na kluby

komu-

nistyczne.

Rosirzelanie frzech Białorusinów w Homlu.

Starzec 115-letni skazany został

na

dożywotnie

więzienie.

Według wiadomości ż Mińska rozpoczął się w Homlu wielki proces prze
ciwko powstańczej organizacji zbrojnej,
na czele której stał niejaki Iwan Jaszczenko, Iwan Kroszka i Pinczuk. Banda ta dokonała w ciągu kilku lat niezwyź

kle zuchwałych napadów na posterunki milicji w rejonie Homla
Organizacja operowała prawie bezkarnie, gdyż
wane były przez miejscową ludność, która popierała
Na ławie oskarżonych

zasiadło 10 ludzi.

czuk i Jaszczenko skazani zostali na karę

i Reczycy.

wszystkie jej Ślady skry
powstańców. Ciekanerk,

jest, iż dostawcą amunicji dla bandy był 115-letni starzec Birula
Przywódcy bandy

Kalenik.
Kroszka, Pin-

Śmierci przez rozstrzelanie.

W

sto-

sunku do nich amnestja nie została zastosowana i wyrok wykonano onegdaj.
Stupiętnastoletni starzec Kalenik skazany został na dożywotnie więzienie ciężkie-

Inni na ciężkie więzienie i katorgę.

Reklamy dźolsnią handlu

Nieszczęśliwe zderzenie na Dunaju
osób. 13 utonęło. Dotychczas wydobyto

pośród

waj.

wej.

Na znak protestu przeciwko obradom tej komisji, mają być urządzone demonstracje żałobne. Domy będą udekorowane czarnemi chorągwiami. W jednej z fabryk zamówiono tysiące czarnych chorągwi. Studenci wyższych uczelni żądają
odwiezienia ich
specjalnemi pociągami do miejsca lądowania nadjeżdżającej komisji Simona, grożąc, że
jeżeli nie pozwolą im na przejazd, to szturmem wedrą się do pociągów zwyczajnych.

fetowa

z

— CUDOWNE OCALENIE.
NIESZCZĘŚCIA.

Rozruchy chłopskie koło Orszy.

Krasina

MOSKWA, 12. X. PAT. Tass donosi: W czwartek odbyło się w ampodbiegunoekspedycji
basadzie włoskiej przyjęcie na cześć uczestników
wej na statkach .,Krasin* i „Małygin”. Na przyjęciu obecni byli prof. Samojłowicz, lotnicy Czuchnowskij i Babuszkin, komisarz Litwinow, ambasa-

dor francuski Herbette z małżonką,

budowlanych

anglo-trancukiego

zawierająca

15

niższych

skiego aresztowano dnia
silną eskortą odstawiono

kumentów, dotyczących projektu
kompromisowego
porozumienia
anglofrancuskiego w sprawie zbrojeń na morzu, ogłoszona
zostanie
w drugiej
połowie przyszłego tygodnia.
Księga zawierać będzie wyjaśnienia okoliczności, poprzedzających wymianę not między Francją i Wielką Brytanją.

Przyjęcie

w

wie zmasakrowane
ciała
przypadkowych
przechodniów i zajętych na budowli. robotników. W chwili nieszczęścia przechodziła
przez ulicę jakaś młoda
kobieta z małem
dzieckiem w wózku,
przejeżdżał wóz, zaprzęrzony w dwa konie, przechodziło jeszcze parę osób. Wszystko to: zniknęło pod
gruzami, które uszkodziły również
bardzo
poważnie przejeżdżający właśnie tędy tram-

Franciszek

BERLIN, 12.X. PAT. „Berliner Tageblatt', donosząc o wczorajszej
naradzie gabinetu w sprawie rokowań handlowych z Polską, podkreśla, że
o wynikach tych narad można będzie powiedzieć
coś
bliższego dopiero
wtedy, gdy rokowania warszawskie postąpią naprzód.
Dziennik donosi, że poseł
niemiecki w Warszawie p. Rauscher odjechał już dziś do Warszawy, natomiast przewodniczący delegacji do rokowań z Polską p. Hermes wyjedzie
do
Warszawy
dopiero w końcu tygodnia.
}

0 zbiór dokumentów układu morskiego

tylko

żyli na czas wydostać się na ulicę. Resztę
pogrzebały gri
walącego się betonu cegieł, drzewai żelaza, które zasypały w oka
mgnieniu połowę ulicy, grzebiąc pod sobą
również ulicznych przechodniów. Wszystko
to było dziełem kilku sekund, które jednak
wystarczyły, by uprzytomnić sobie
grozę
sytuacji Tam, gdzie przed kilku chwilami
jeszcze wznosił się wspaniały prawie,
że
całkowicie już wykończony, gmach
siedmiopiętrowy, leży rumowisko murów, a pod
tą bezkształtną
masą
najprzeróżniejszych

którego

Rokowania handlowe polsko-niemieckie.

LONDYN,

ale

pracowali

SOFJA, 12. X. PAT. Prasa dowiaduje się, że rząd przygotował projekt paktu rozjemczo pojednawczego turecko-bułgarskiego. Projekt
ten będzie niezwłocznie przesłany posłowi bułgarskiemu w Angorze,
który podejmie

M

oraz

Serbów

Praga,

W chwili katastrofy
(około
godziny
trzeciej po południu)
zajętych było przy
wykończaniu domu handłowego
Jakescha,
na ulicy Porzic w Pradze około 90 robotników, którzy znajdowali się przeważnie na
górnych piętrach. Kiedy roziegł się trzask
kruszących się murów, robotnicy rzucili się

techniczne.

„Chorwatów i Słoweńców paktu przyjaźni oraz w sprawie pokojowego regulowania sporów. takt obejmować będzie możliwie szeroki zakres i będzie obowiązywał w okresie 5 lat.
>
;
W ten sposób doszło do ustalenia mocnych podstaw do traktatu pokojowego,

Czechosłowacji,

niów_ ulicznych.

Uznając, że wartość wzmiankowanego porozumienia zależy przedewszystkiem od stopnia zaufania i serdeczności w istniejących stosunkach między obu
krajami ustalono w podpisanym protokule, że jednocześnie z pedpisaniem rzeukładów

miasto

gdzie to w ubiegły
wtorek, na jedriej z
głównych ulic, runął w biały dzień nowowygrzebiąc
budowany dom siedmiopiętrowy,
w gruzach dziesiątki pracujących jes cze na
budowli robotników i licznych
przechod-

strofie

BIAŁOGROÓD. 12 X. PAT. Po wyjeździe Venizelosa minister Szemenkowicz oświadczył przedstawicielom prasy, że w czasie rozmów osiągnięto całko

ustalonym

Jeszcze nie przebrzmiało echo stra:
j katastrofy kolejowej na stacji Za
w Czechosłowacji, gdzie na skutek fa
wego nastawienia zwrotnicy pociąg
k
i
i wpadł na stojący na stacji pociąg toa już mamy nową,
niemniej od
ej straszliwą katastroię do zanoto. Tym razem miejscem katastrofy by=

rjum.

Porozumienie grecko-jugosłowiańskie.

czonych

PRZED KRATKAMI SĄDOWEMI
ZNAKOMITY

SZCZEGÓŁY KATASTROFY BUDOWŁANEJ W PRADZE

10-lecie powsfania urzędów ziemskich

szkół zgromadziła się u pomnika Nieznanego
Żołnierza i stąd przy dźwiękach orkiestry
26 p. ułanów przedetilowała ulicami: Narutowicza, Wileńską,
Ułańską i Szeptyckiego
na plac sportowy 78 p. piechoty. Pochód,
kilkuset dziatwy wystrojonej w różnorodne
i bardzo pomysłowe
czapki z ogromnemi
ołówkami i obsadkami
niesionemi
przez
dziatwę, wyglądał imponująco. Komitet Tygodnia, na czele którego stoi p.
starosta
Emeryk, nietylko na zewnątrz chciał zaimponować przez pochód dziatwy ale i dział
propagandy uruchomił
należycie,
zostały
wydane odezwy w języku pol:
1, białoruskim i żydowskim do matek i dzieci, w sali
kina Apollo przed każdem przedstawieniem
w ciągu tygodnia będą wygłaszane odczyty
przez doktorów.
Deszcz, który zaczął padać,
podczas
pochodu dziatwy,
przeszkodził
dalszemu
wykonaniu programu, mianowicie
urządzeniu gier i zabaw przez dziatwę. Przez cały
dzień na ulicach miasta odbywała się kwtesta uliczna.
zym ciągu programu w
dniu 4 października będzie urządzone przed
stawienie w sali kina Apollo przez miej
wy zespół amatorów, na czele z p. Markowiczem, dochód, z którego przekazany będzie
Komitetowi i w dniu 7 października
przedstawienie rządzone przez dziatwę w
Sali cyrku. W sali Klubu Kresowego w ciągu tygodnia urządzono wystawę
kilimów,
osiągnięte sumy za bilety wejściowe także
będą przekazane Komitetowi.
Wobec bardzo
sprężystej
organizacji,
gdzie pierwsze
skrzypce trzyma p. starosta
neryk, wy
będą dobre, o czem
nie
omieszkamy podać po zakończeniu tygodnia
— Samobójstwo ucznia. Uczeń Niższej
Technicznej Szkoły w Baranowiczach Henryk Boronicki lat 19, wobec niezłożenia poprawki powakacyjnej z matematyki i pozostania na drugi rok na drugim kursie popeł
nił samobójstwo okoto toru kolejowego, Bacze — Stołpce w dniu 29 września.
iono już tylko trupa, rano w dniu 30
śnia i dano znać policji, która prowadzi
dochodzenie. Przy denacie znaleziono
list

— Posiedzenie Zarządu
Powiatowego
Komitetu L. O. P. P. W dniu 29 września r.
b. odbyło się posiedzenie Zarz.
Pow. K.
L.

SŁOWO

pamiętać o tem każda firma powinna, a

"

NR.

wystarczy

tylko

82

zatelefonować

0-29Lb

Biuro Reklamowe Sfeiana Grabowskiego
Garbarska
i zażądać informacyj, lub
kosztorysów ogłoszeń do

1.

i
wszystkich

ism
polskich
| zydowskici.

Za poradę sie nie płaci. Kosztuje nie drożej niż w Redakcji.
Oszczędność

na czasie!

Warto

się przekonać!

`

|

=

BER"

Г

Jeszcze

tylko

70 złotych

b rak na kupno

Li

aparat u radjowego

dla internatu

dzieci

niewidomych.

Pomyślcie, ile radości sprawi biednym ślepym dzieciom radjo. Złóżcie ofiarę na ten zbożny cel.

KURJER GOSPODARCZY

|-gy dzień obchodu Konwentu Poloniu

Podłoże i hezsens strajku łódzkiego.
W artykułach i doniesieniach „pra:
sy robotniczej“
o
strajku łódzkim
wyczuwać się
wienie,
chęć

daje
pewne
zastąpienia

niedomórzeczowej

s argumentacji prostrajkowejiprzez
pane

o niedoli

okla-

w

„Dniu

Polskim*

(z dn.

dziernika)
„Strajk obecny został
nie sprowokowany przez
ce

z

sobą

związki

11

paž-

lekkomyślrywalizują-

zawodowe,

gospodarczych.

Z

nikt

naleje.

jest twierdze-

nie

w

chwili najniekorzystniejszej dla samych
robotników, starające się o wzajemne
przelicytowanie w „„zasługach*
przy
oraz
Chorych,
Kasy
wyborach do
żądne prymatu w ogólnym wyścigu z
chytrze igrającymi
ogniem
komuni.
stami, bez żadnego
rzeczowego
powodu. Przemysłowcy odmówili fantastycznemu żądaniu 20 proc. podwyżki z przyczyn rzeczowych,
nie uchylając się jednak bynajmniej
od dalszych rokowań przy udziale
Rządu.

Fantazją

próżnego

nie, jakoby
robotnik
łódzki
gorzej
był uposażony od reszty robotników
kraju. Obecnie
jego
wynagrodzenie
przekracza

robotników.

Właściwe
oświetlenie stanowiska
przemysłowców i warunków,
które
złożyły się na możliwość
nieusprawiedliwionego
przyczynami
ekonomicznemi strajku, daje nam p. A. R.

nawet

o

1

proc.

paziom

plac 1924 r., jest on więc we względnie lepszem położeniu od urzędnika,
któremu

nie

wyrównano

ubytku

de-

waloryzacyjnego. Przemysłowcy łódz:
cy. znajdujący się w bardzo ciężkiem
położeniu

gospodarczem,

zadłużeni,

zmuszeni do przyjmowania niezawsze
pewnych weksli, walczący
Žž trudnošciami

kredytowemi,

nie

mogą być na-

rażani na
bankructwo
przez
ciągłe
wymuszanie od nich haraczu na rzecz
kosztów

konkursu

związków zawodo-

wych o pierwszeństwo
w demagogii.
„Przemystowcy łatwo mogą
strajk obecny

przetrzymać,

mając

ogromne

prawionem

w

kościele

Św. Jana

przez

NOT

opatrzony jest w hamulce na cztery koła,
gwarantujące - zupełne bezpieczeństwo
przy największej szybkości.
Te wszystkie zalety najlepiej wykaże
w
próbna
jazda tym samochodem

porozumieniu z najbliższym zastępstwem
General Motors. Wyrób General Motors.

CHEVROLET
GENERAL

MOTORS

W

POLSCE,

WARSZAWA

`
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nabycia wspaniałego samochodu po hiestychanie niskiej cenie

Z wielkiem uznaniem trzeba stwierdzić

bardzo

orkiestry,

dobry

po

akompanjament

jednej

Nie zmniejsza

tych

próbie

zasług

niepowodzenie w znanem

z solistą.

nawet małe

„solo“

na

waltorni, w ostatniej części
koncertu
Szopena. Epizodu tego jeszcze nigdy
nie słyszałem
w żadnej stolicy zagranego

zupełnie

bez

zarzutu;

w tem-

pie wymaganem jest on wręcz niewykonalny na waltorni, jako figura czysto fortepianowa.
Michał Józefowicz.

Pułkownik

Rosyjskiej

Biłanowski

ZWOLNIENIE Z ZARZUTU

Armji

Mifrofan
Zarząd

Przed kilku dniami podawaliśmy że tematem obrad Sądu Apelacyjnego były dwie
sprawy, skazanych przez Sąd Okręgowy w
Wilnie i Nowogródku, Bułyko i Lipnickiego
o zabójstwo Lipnickiego senjora.”
Obydwie te sprawy zakończone
były

swego

czasu

—

(Nowogródzka

—

Bułyko

12. 4. 1927 r. i Wileńska — Lipnickiego 26.
4. 1928 r.) wyrokami skazującemi. Po spra-

wyjechał do Kowna

Jak już podawaliśmy przed kilku
dniami, że przybył do
Wilna
dziennikarz angielski korespondent „Daily
Telegraph" p. Weods, który zwiedził
dokładnie Wilno, poczem, korzystając
z zezwolenia władz polskich
i litewskich, uda się bezpośrednio przez granicę do Kowna.
P.
Woods przybył
do granicznego
punktu
Łoździany

autem. Przybyły na jego spotkanie oficer litewskiej straży granicznej przyprowadził ze sobą chłopską
furmankę dla Anglika, ponieważ
wysłane z
Kowna auto popsuło się po drodze.
P. Woods
żegnając
Polskę, gorąco
dziękował jeszcze raz
przedstawicielom K.O.P. za opiekę i gościnność,
jakiej doznał w Polsce.

RO

SOBOTA
13

Edwarda.

49

m.

st. g. 5

wschód

|
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NIKA
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jutro
Kaliksta.

meteorologiczne
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Zakładu Meteoroiogji . 5. В
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7
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+
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2

0,5

Wiatr
przeważający

i Północny.

|

U w a gi:

Pochmurno.

Minimum

za dobę

—

Maximum

na

6?C

dobę

Deszcz.

49C.

wy

spadek ciśnienia

Tendencja barometryczna:

MIEJSKA.
(0)

Uruchomienie

oddziału

Sekcja

zdrowia Magistratu m. Wilna podaje do wiadomości że w dniu 16 października, po grun
townym remoncie, zostaje uruchomiony oddział ginekologiczno - położniczy przy Szpitalu Św. Jakóba. Przyjęcie chorych rozpoczyna się od powyższej daty.
— (0) Z posiedzenia komitetu rozbudowy m. Wilna. Na ostatniem posiedzeniu korozbudowy m. Wilna zatwierdził plan
mitet
budowy szkoły miejskiej dla dzieci żydowskich, która ma być pobudowana na placu

16 i uch-

przy ul. Sierakowskiego

przyznać

walił

cie, 350000 zł.

na ten

kwo-

w

cel pożyczkę

i

:

Pozatem zostały przyznane następujące
pożyczki: 1) spółdzielni urzędników lasów

państwowych

(Piłsudskiego

sumie

w

9)

220.000 zł., 2) J. Churginowi na wykończenie
domu przy ul. Makowej 5 140.000 zł., 39
T. Wilpiszewskiemu (Piekna 14) 42000 Zł,
4) T-wu „Concordja* 170.000 zł., 5) A. Gor
donowi
(Mickiewicza 62) 200.000 zł.
6)
Morgensternowi (Tartaki 44) 110.000 zł., 7)
A. Żabińskiej (Karsbadzka 13) 8500 zł. 6)
8 T. Wojewódzkiej (Kalwaryjska 118) 1100)
zł., 9) A, Hausztejnowej 13000 zł., i 10) tr
drobnych pożyczek na remont domów zagrożonych domów na ogólną sumę 13000 zł

AKADEMICKA.
—

„Sobėtka“ akademicka. W sobotę—
dnia 13 bm. odbędzie się w Ognisku Akademickiem, ul. Wielka 24,
„Sobótka*. Do
tańca przegrywa trio akademickie. Początek
zabawy o godz. 10-ej wieczorem,

KOMUNIKATY
Zarząd Koła b. wychowańców
gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie, po wakacjach zwołuje zebranie swych członków na
dzień 14. 10. 28 r. o godz. 4 pp. w lokalu
gimnazjum ul. Wiwulskiego Nr. 13.
7е względu na pilne i ważne sprawy Zaczłonków o
rząd usilnie prosi wszystkich
punktualne przybycie na zebranie, na któ-

rem

uiścić

jednocześnie
zaległe

— Wielka

każdy

składki

winien

z członków

czonkowskie.

loterja fantowa.

Dnia

wybory

nowego

lat

więzienia ciężkiego.
Syn zamordowanego, niewinnie posądzony o ojcobójstwo
odzyskał
swoje dobre
imie. Bronili go mecenasi Niedzielski z Warszawy i Andrejew.

пут budynku

zarządu,

4)

pracy

kolejowych

od

sprawo-

zrzeszeń

asy-

— Osobiste.
Inspektor starostwa Woj.
witenskiego p. Żyłko, pełniący przez pewien
czas obowiązki starosty oszmiańskiego
wo-

jaką Ognisko

szeregu

lat

w

przy ul, Kolejowej

i naukę

polską

wśród

i okolicznych

ko-

zacisz-

19. szerząc

szerokich

mas

mieszkańców.

TEATR

I MUZYKA.

— Teatr Polski
sala „Lutnia* Dziś gra
ną będzie po raz drugi doskonała krotochwi
la Moncey'a „Pan naczelnik to ja“ obfitująca w kapitalne sceny i zabawne sytuacje.
W rolach głównych wystąpią: T. Granowska - Wodzicka, J. Zakrzynska, Leopold
Detkowski, A. Lodziūski, H. Szletynski, oraz
K. Wyrwicz - Wichrowski, który sztukę tę
wyreżysował.
Przedstawienia niedzielne w Teatrze

Polskim.

Jutro

Teatr

Polski

czynny

będzie

trzy razy: o godz. 3 pp. — „Hokus - pokus“
—groteska Hirschfelda i Franka, o godz. 5.
m. 30 — „Pieniądz leży na ulicy“ — komedja Bernauera i Oesterreichera i wiecz i g.
8.30 — „Pan naczelnk to ja“ — krotochwila Mencey'a.
— Korzeniowski w Teatrze Polskim. Zgo
dnie z zapowiedzią, w poniedziałek, 15 bm.
odbędzie premjera świetnej komedji. J. Ko-

tzeniowskiego „Stary

kawaler". Świetna ga-

terja postaci r lat pięćdziesiątych z ubiegłego stulecia, żywa akcja a nadewszystko
świetność humoru są pierwszorzędnemi walorami tej komedji.
W rolach głównych: H. Dunin Rychłowska (Józefowa), Z. Milska, l. Jasińska - Detkowska, (pyszne typy sióstr), F. Rychłowski (major), L. Detkowski
(Jagnicki), i
H. Szletyński (Marcin)
który sztukę tę wy
reżysował. Wystawienie tej komedji poprzedzi prelekcja literacka J. Wierzyńskiego.
— Reduta na Pohulance. Dziś premiera

dramatu

G.

Zapolskiej

„Tamten*.

Postać

Korniłowa kreuje znakomity artysta teatru
Polskiego w Warszawie K. Junosza Stępowski. Dalszą obsadę stanowią: St. Chmiele-

wska, R. Dziewulska, A. Dziewulska, H. Gal
lowa, J. Kossocka, I. Kunicka, I. Larowska,
M. Lelska, W, Malinowska, I. Mielęcka, Z.

Molińska,

E. Sciborowa,

Wielandowa,
W. Gasiński,

bicz-Lisowski,

M.

Początek

A.

Mikolajewski,

punktualnie

WYPADKI
—

Zarębińska,

M.

T. Białkowski, S. Butkiewicz,
|]. Klejer, K. Knobelsdorf, | Lu

Pągowski,
]. Wasilewski,
Wybrański, F. Żukowski,

14 bm.

odbędzie się wielka loterja fantowa na rzecz
ochronek Związku Pracy Społecznej kobiet
znajdujcych się na Nowem Zabudowaniu i
Zwierzyńcu.
—Zarząd Zrzeszenia Asystentów USB za
wiadamia, że 21 pa,dziernika w niedzielę o
godz. 5 pp. odbędzie się w sali Nr. 5 głównego gmachu uniwersytetu (wejście z ul. św.
Jańskiej) doroczne walne zebranie. Porządek dzienny: 1) sprawozdanie zarządu za
rok 1928, 2) sprawozdanie komisji rewizyj=
3)

owocnej

dokonywa

ginekolo-

gicznego przy szpitalu św. jakóba.

miejskim

okres

słowo

KR

—

rosta Iszora, dyrektor Bibljoteki uniwersyteckiej Rygiel i prezes dyrekcji kolei p. inż.
Staszewski.
Przy wypełnionej po brzegi odnowionej
sali Ogniska uroczystość zagaił w krótkich
słowach przes Ogniska p. inż. Szadzewicz,
poczem p. inż. Ostrowski w dłuższem przemówieniu scharakteryzował dotychczasową
działalność i ideologję Towarzystwa, podkre
lając wybitne poparcie, jakiem instytucja ta
cieszy się w swojej pracy kulturalno - oświatowej u władz państwowych, kołejowych
i samorządowych i apelując do
obecnych
słuchaczy,
by i w przyszłości nie szczędzili
dobrej woli dla budowy państwowości polskiej na wschodnich rubieżach Rzeczypospo
litej przez krzewienie kultury i myśli polskiej.
ęści koncertowej orkiestra symioniczna i chór Ogniska pod batutą p.
Czerniawskiego wykonały szereg utworów muzycznych i pieśni, z solistów zaś wystąpili p.
Plejewska i p.
Worotyński.
Uroczystość zakończyła
jednoaktowa ko
medyjka Mayera p.t. „Protekcja“ odegrana
przez zespół amatorski Ogniska, pod reżyserją p. Czerrtego. Dzień ten rozpoczął nolejiowe

Podkop

M.

Pill,

K.

4. Wołłejko,
K. Vorbrodt.

W.

o godz. 20-ej.

I KRADZIEŻE.

pod zagrodę

wieśniaka.

Do-

tychczas złodzieje włamywacze i operujący
przy pomocy podkopów obierali sobie jako
teren działalności miasta. Jak widać ostatnio
„praca“ w mieście stała się trudniejsza skoro nie szczędząc dużych wysiłków dla zdobycia nfewielkiego łupu, jaki może być w

mieszkaniu włościanina, zaatakowano wieś.
Onegdaj ze składu mieszkańca wsi Jaszuny pow. Wileńsko - Trockiego
Adama
Bizukowicza,

przy

pomocy

podkopu,

dzieje wynieśli różnych towarów
600 zł Śledztwo w toku.
— Zupełnie jak na Kapitolu.
zdarzenie miało miejsce

na

zło-

sumę

Zabawne

ubiegłej nocy

na

po-

graniczu wpobliżu Suwałk. Żołnierze KoP'u
usłyszeli krzyk gęsi. Przy
bec powrotu z urlopu starosty powrócił do patrolując zarośla
wydobywał się
Wilna i objął urzędowanie.
4 biegłszy na miejsce skąd
krzyk
znaleziono
kobietę
pędzącą
przed souroczystości
sprawie
w
— Posiedzenie
dziesięć
11 listopada.
Dziś o g. 6 pp. w Urzędzie bą stadko gęsi. Stadko te liczące
Wojewódzkim odbędzie się posiedzenie ko- sztuk wraz z właścicelką jego Teofilą Lisomitetu wykonawczego
obchodu
rocznicy
wskrzeszenia Rzplitej celem ostatecznego u-

stalenia programu

uroczystości.

|

pe”

— Zawiadomienie. Niniejszem podaje się
wie Bułyko, rodzina jego złożyła
dowody do ogólnej wiadomości, że na posiedzeniu
Banku Cechu Rzeżników i
rzekomo
obciążające
Lipnickiego.
Sąd Spółdzielczego
Okręgowy uznał go winnym ojcobójstwa i Wędliniarzy, w dniu 7 padziernika br. dokoskazał. Ponieważ obaj zasądzeni apelowali nano przemianowania tego banku. Nowa nasprawy zostały
połączone, i rozpoznawane zwa banku brzmi:. „Spółdzielczy Bank Rzemieślników i Kupców Polskich w Wilnie*»
razem.
„Na ten raz, po gruntownym zbadaniu oko

liczności spraw Sąd Apelacyjny uznał winnym zabójstwa Bułyko i skazał go na osiem

E

Korespondent angielski

zdanie ze zjazdu delegatów
stenckich, 5) wolne wnioski.

OJCOBÓJSTWA

Rosyjskich

Pogrzeb odbędzie się po Ms zy Świętej 14 października w Wilnie
na cmentarzu Mitrofanjewskim.
O czem z wielkim żalem powiadamia przyjaciół i znajomych

nej,

- £ SĄDÓW.

Związku

S

MUZYCZNE

NY

ATKI

Zarządu

emigrant

Godz. 9.30: Zbiórką w Konwenciei wymarsz do Kościoła.

ks. Lewickiego filistra K'Arconii. Po
Godz. 10.00: Msza Św. w kościele św.
nabożeństwie
w lokalu
Konwentu Jana, poświęcenie sztandaru jubileuszowego,
(Królewska 7) odbyło się
uroczyste ofiarowanego Konwentowi przez Filistrowe
oraz wręczenie jego Prezydjum Konwentu.
powitanie delegatów Korporacji przez
Godz. 11.30: Nabożeństwo w kościele
Prezydjum Konwentu.
Przemówienie Ewangielicko Augsburskim (ul. Niemiecka)
powitalne wypowiedział
prezes K* p. wspólnie odprawione przez przedstawicieli
Nowacki, poczem przemówił delegat obu wyznań ewangelickich.
Godz. 13.00: Akademja w Auli Kolumno
estońskiej korporacji z Dorpatu Esti- wej Uniwersytetu Stefana Batorego.
ca, ofiarowując piękny puhar pamiąGodz. 22.00: Bal w salonach Pałacu Re-

EEN iebywaia sposobność

i“

Inwalidów,

W dniu wczorajszym
rozpoczęły checkiego — filistrowe
podejmowały
się uroczystości
stuletniej
rocznicy gości herbatką.
Konwentu
Polonia,
założonego
w
W związku z uroczystością K“ PoDorpacie
3 maja
1828 roku
przez lonii
przybyło do Wilna wielu filiMarcina Reczyńskiego, Stefaaa Lipiń- strów Konwentu, to też ku wielkiemu
skiego, Tytusa Kurnatowskiego, Jana zdziwieniu przechodniów można było
Mollisona i innych. Po wojnie, w 1919 zauważyć
sędziwych
panów
w czaroku Polonia przeniesiona zostaje do peczkach korporacyjnych. Wśród przyWilna aby kontynuować
prace i tra- byłych na uroczystości zauważyliśmy
dycje dopackie, wysoko niosąc sztan- J. M. Rektora
Uniwersytetu
Lwowdar swój.
!
skiego prof. Siemiradzkiego.
Uroczystošci poprzedzone zostaly
Program dzisiejszego dnia.
nabożeństwem żałobnem za poległych
i zmarłych członków Konwentu, od-

zapasy towaru i niczem nie zmuszeni do ustępstw.
Natomiast
przedłu- tkowy.
prezentacyjnego Rzeczypospolitej.
żenie się strajku może
tylko
wyjść
Wieczorem w lokalu
Klubu Szlana rękę komunistom*.
ET ISTAT
SDA MAG
PTE ENN
SS RERWETZZOECTTR.
Autor cytowanego artykułu
przychodzi
ostatecznie
do _ bezspornie
słusznej konkluzji, że przykład łódz:
Trzeci koncert C. Arrau.
Od rokowań
nie uchylają się oni i ki każe nam również poważnie zaprofesora
Mart.
Krausego
Po
raz
trzeci,
w
krótkim
czasie skiego
strzec
się
przeciwko
dotychczas
obecnie, aczkolwiek stały się one bezwarunek nieodpojmo- zaczynającego się sezonu zimowego, Jest to jednak tylko
przedmiotowe w związku z odrzuce- praktykowanemu sposobowi
publicznością, zowny.i obowiązujący obecnie każde'niem przez robotników kompromiso- wania Ministerjum Pracy, jako jedno- wystąpił przed naszą
Wileńskiego
Towa- go, występującego na estradzie i nie
inte- pod auspicjami
wej oferty Ministra Pracy w kierunku stronnej adwokatury klasowych
5 proc. podwyżki.
Nie lękają się oni resów robotniczych. Objektywizm go- rzystwa Filharmonicznego, zawsze mi- tu się znajduje to, co tak korzystnie
a zwłaszcza
słuchany wyróżnia Arrau z grona wielu Świeti solidaryzm
społeczny, le widziany,
arbitrażu.
Przemysłowcy
doskonale spodarczy
pianista
Claudio
Arrau,
który
- tym nych mistrzów naszych czasów.
stanowiący
podstawę
polityki
Rządu
oceniają ciężką sytuację
robotników,
Ten
niezrównany
artysta wręcz
nietylko zmuszonych do pracy za ma- i bloku go popierającego, winny zna- razem—wykonał z akompanjamentem
orkiestry
symfonicznej
Towarzystwa,
zadziwia
niezwykłą
dojrzałością
duleźć
również
wyraz
w
strukturze
tego
łe bardzo zarobki, lecz i narażanych
chową,
w
tak
jeszcze
młodym
wieku.
pod
batutą
dyrektora
Adama
Wyleurzędu.
Doktryna
jest
najgorszym
dona częściowe bezrobocie przy ogranidwa
koncerty:
Szopena
Nad wyraz uprzejmy i skromny,
najrzetelniejszych
nawet žvūskiego,
z przyczyn radcą przy
fabryk
czaniu czynności
pozbawiony
wszelkiej blagi i efekciar(i
mol)
i
Liszta
(Es-dur),
oraz,
bez
próbach
pogodzenia
jej
z
objektyJednakowoż
konjunktury.
zmiennej
śtwa,
sposób
znajdywania się na
orkiestry:
„Nad
brzegiem
strumyka"
wizmem.
Równouprawnienie
kapitału
przemysłowcy nie mogą płacić z właestradzie
odrazu
dobrze
nastraja, a
Liszta
i
„Polonez*
(As-dur)
Szoi
pracy
musi
obowiązywac
bezto
na
aniżeli
więcej,
snej kieszeni
zupełny
brak
jakiegoś
sztucznego
sipena.
pozwała kalkulacja rentowności zakła- względnie.
Tak
nieraz
chętnie
czynione
polenia
się
na
oryginalność
ujęcia
wyrynkocenach
obecnych
ROEE TAEPROZAESNAOOZAEYEAY UPES
dów przy
równywanie pomiędzy artystami,
nie konywanych utworów do reszty zdorównież należy z
Śtwierdzić
wych.
bywa sobie sympatję prawdziwie muKRONIKA
MIEJSCOWA.
są
—naogół—właściwe,
a
tembardziej
całym naciskiem, że nie wolno narazykalnego
słuchacza.
Ani tempa zawobec
takiego
zjawiska
na
widno_wielkie— Ruch budowłany w Wilnie. — Wedżać dla celów filantropijnych
sadniczych, ogólnie przyjętych tradykręgu
muzycznym,
jak
Arrau,
które
ług
„Wiadomości
statystycznych
głównego
go dzieła odbudowy
kapitału
naro:
charakterystycznych cech
Urzędu Statystycznego* (zeszyt 10 z dn. 5 go indywidualność tak niezwykła wy- cyjnie, ani
dowego w Polsce, niechybnie narażo- pażdziernika) w Wilnie w drugim kwarta- maga
postawienia
go
na
całkiem
danego
dzieła
Arrau
samowolnie nie
nego na szwank w razie ponownego ie było rozpoczętych budowli: w r.
1926—
zmienia,
a
jednak
siłą
swego natchnieodrębnej
płaszczyźnie
tak
wysokiej,
majątkowej.
46, w r. 1927 — 34, zaś w roku bi
substancji
naruszania
potrafi
każdemu
na jakiej tylko bardzo
a bardzo nia odtwórczego
liczba
zakończonych
budowli
wynosiła:
do
Polsce
w
jeszcze
nam
Daleko
r.
1926
—
26,
w
r.
1927
—
34
i
w
roku
bienajbardziej
znanemu
utworowi
udzieniewielu
historja
pianizmu
może
osiągnięcia chociażby normalnych wa : żącym — 49. Przytoczone liczby świadczą
lić
tyle
świeżości,
że
oczarowany
słuumieścić.
go,
społeczne
*runków _ dobrobytu
o wzmagającym się ruchu budowlanym w
chacz
doznaje
wrażenia
zupełnie
nieMistrzostwo
techniczne,
doprowaskutpod
cierpimy
Wilnie.
- wszyscy jeszcze
oczekiwanego.
dzone
do
ostatnich
granic
możliwoś—
Protesty
weksli
w
Wilnie
w
miesiącu
kami wojny i inilacji, nie mogą więc
W wymienionym miesiącu zaprotesto
Analizując fachowo grę wielkiego
ci, stwierdza- oprócz przyrodzonych,
być ciężary nierównomiernie podzie- lipcu.
wano weksli ogółem 5641 na ogólną sumę
napisać Obszerne
warunków fi. artysty, możnaby
uprzywilejowanej 936.000 zł., co stanowi przeciętną sumę wek- niezwykle wdzięcznych
lone na korzyść
studjum.
Tyleby
się
dało o tem
pozycznych
—
wyśmienitą
szkołę
berlińwarstwy robotniczej, bez względu na sla zaprotestowanego 166 zł. Dla porównawiedzieć.
Już
samo
wykonanie,
nprz.
nia
przytaczamy,
że
w
Nowogródku
w
tymZORY F PORENOBY TOWIAOCZKZ KOTU
postulaty ekonomii społecznej. Pod- że miesiącu zaprotestowano weksli 624 na KZRETSTRET
robotnika sumę 137.000 zł. (przeciętna suma weksla wości jak Nowo-Wilejka, Landwarówi t. p. ostatniej części koncertu Szopena mustopy życiowej
niesienie
Ssiało szczery zachwyt wzbudzić niepolskiego, w imię którego zastrajko- zaprotestowanego 220 z.).
przesyłane są końmi w celu uniknięcia opła
tylko doskonałością produkcji czysto
miejskie
podatku
wygórowanego
zbyt
— Zmniejszenie podatków od ładunków. cania
palącą
wała Łódź, jest niewątpliwie
pianistycznej, lecz i trafnością
ujęcia
koniecznością, lecz wykonalną z ko- W najbliższych dniach wejdzie w życie roz- go od ładunków kołejowych.
porządzenie w przedmiocie zmniejszenia ponawskroś
polskiego
charakteru
tej
z chwilą datku miejskiego od ładunków kolejowych.
przyj
rzyścią dla ogółu dopiero
Redaktor „Kurjera Gospodarczego*
kompozycji.
Szczera
bezstronność
co20
dobrodo
Zarządzenie te ma
dla Wilna ogromne zna muje interesantów od godziny 19
dostatecznego podniesienia się
zmusza do zaznaczenia,
że Świetnie
wa- czenie gdyż np. towary z pobliskich miejsco dziennie oprócz świąt.
bytu ogólnego i unormalnienia
odegrany, pod względem objekiywnie
muzycznym, w tempie jednak zaprędkim „Polonez* Szopena nie miał
tego zacięcia i swoistej charakterystyki
rasowej, jaką mu nadać umieją wielcy pianiści polscy. Jest to jedyny zarzut, który w niczem
nie zmniejsza
uwielbienia, na jakie zasługuje
bezwzględnie tak zjawiskowy artysta.
W pełnej wyrazu
i polotu
oraz
niezrównanej
brawury
interpretacji
koncertu
Liszta
szczególnie
trzeba
OD względem wyglądu i wygody
podnieść
utrzymanie
tak
obficie
tam
karoserji nowy model Chevrolet w
panującego
marzycielskiego liryzmu,
niczem nie ustępuje luksusowym, drogim
tak często przez pianistów młodych
samochodom. Pod wielu zaś względami
całkiem zabijanego, dla popisu
wirje przewyższa.
tuozowskiego, przez nadmiernie przyDzięki doświadczeniu i nieprzebranym
Śpieszone
tempa i natarczywe
uwy:
datnianie źle zastosowanej brawury.
zasobom technicznym General Motors
Upoważnione Zastępstwo
Wszakże
nie
wystarczą
Żadne,
samochód Chevrolet posiada niezwykle
»AUTO;GARAŻEe, JAN SOBECKI,
Wilno, Wileńska 26, tel. £—51.
choćby
najszczegółowsze
opisy
gry
/ silnie skonstruowane
podwozie przy
artysty,
trzeba
go
słyszeć,
albowiem
rozstawie kół 2.705 metra, oraz potężny
Arrau jest najzupełniej
jedynym piai oszczędny silnik.
nistą w swym
rodzaju,
jak każda
"Tak samo, jak i każdy inny duży
prawdziwa indywidualność,
nigdy się
samochód Chevrolet zaluksusowy
niepowtarzająca.

PRETTY".

`

frazesy

runków

12 października b. r. nagle zmarł członek

KOLEJOWA.

—

Z życia Ogniska kolejowego. W

nie-

dzielę dnia 7 bm. nastąpiło
uroczyste otwarcie Domu kołejarza polskiego, którą to
uroczystość zaszczycili swoją obecnością p.
Wojewoda Raczkiewicz,
JE ks. biskup Ban
durski, JE ks. biskup Michalkiewicz, p. sta-

wską przytrzymano. Okazało się, że był to
nowy sposób przemytu. Lisowska nic zapewne nie wiedziała o znanej historji na Kapitolu skoro przedsięwzięła
tak ryzykowną
przeprawkę.

OFIARY.
— Na

radjo dla

ociemniałych

Jan Mołochowiec
Marysia Dmochowska

—

J.
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KĄGIK DLA PAŃ

Nlemens Nemezjusa Ogórkiewic tapytuje... Kryzys teatru Majercholda
Wczoraj zapytał nas p. Nemezjusz Klemens Ogórkiewicz czy prawdą jest,
iż w

Ą

dniu

otwarcia

sprawozdawczej

wystawy

żydowskiej szkoły zawodowej
„Praca —
obecnym był prócz piezydenta miasta i innych osób urzędowych — także naczelnik
szkół zawodowych, wtedy gdy takąż wysta
wę Dokształcających Kursów Rysunkowych
przy św. Anny 7,
tenże naczelnik
zwiedził
dopiero na 5-ty dzień i to na skutek usilnych
zaproszeń ze strony nauczycielstwa. Zainterpełowany, od kogo posiada takie informacje — odrzekł p. Nemezjusz, że dowiedział się o tem od swego przyjaciela Watermans'a, a także ze wzmianki z przed paru dni w „Kurjerze Wileńskim".
Szanując najszczytniejsze hasło dziennikarskie „prawda przedewszystkiem' odrzekliśmy, iż dopiero po zbadaniu dróg, jakiemi
chadzają logika, sympatje, etyka i humor p.
naczelnika — będziemy
mogli dać odpowiedź nieomylną. A widząc smętny wyraz
twarzy naszego kolegi — pocieszaliśmy go
słowami: „wierżymy iż poziom estetyczny
naczelnika jest wyszy niż poziom wystawy
„Pracy, więc niechże Pan się nie przejmuje tak błahemi sprawami, a pracuje nad wykończeniem swego tomu poeżyj, na który
naprawdę czeka całe Wilno".

1. PRZECHAGZEK URBANISTYCZNYCH.
Z pamiętników

mego wujaszka...

Gdy pewnego razu zasiadłem do skromnej kolacji i począłem rozwijać
śledzia
kupionego w Halach, spostrzegłem
naraz,
że uprzejma kupcowa Chana Gołda de do-

mo Wajsfisz, zamiast do gazety, jak to czy
niła zwykle, zawinęła mi go do jakiegoś

rękopisu.
Spojrzałem.. Co za niezwykłe zdarzenie! Była to kartka z raptularza mego wujka z pod Łuntup,
w której właśnie opisywał on wrażenia
ze swego
przyjazdu do

Wilna.

Ponieważ
część
kartki
była
zalana
tłuszczem, dajemy tylko to z jej ustępów;

które się dały odcyfrować.
Oto one:
ё

„„Poniewaž
to
niezupełnie w śródmieściu wypadło, więc „stargować*
doroż=

Na początku obecnego * sezonu teatralnego, zwrócił się Wsiewołod Majerchold do
„Glawiskustwa“ z prośbą o zezwolenie na
wyjazd zagranicę catemu zespołowi Teatru
Eksperymentalnego,
który w myśl intencyj swego kierownika pozostać miał poza
granicami Z S S R przez cały następny cezon teatralny. Swe żądania Majerchold motywował chęcią uniknięcia głębszego kryzysu repertuar, jaki teatr jego zaczął ostatnio przeżywać. Są to zresztą ogólnie znane, dłatego nie będziemy się o nich specjalnie rozpisywać. Mniej znane jest natomiast
szerszemu ogółowi europejskiemu stanowis
ko, jakie zajmuje dziś oficjalna Rosja, w sto
sunku do samego Majercholda.
Koła komunistyczne, które decydują również w rosyjskiem życiu teatralnem, nie ukrywają ostatnio swego zadowolenia z powodu działalności Majercholda. Za Majer-

choldem

stoi dziś

w

stronnictwie

komuni-

styczna nieliczna mniejszość, podczas
gdy
większość usilnie go zwalcza. Najdotkliwszy
cios wymierzył Majercholdowi Demjan Biednyj, popularny poeta sowiecki, który w spo
sób nader sarkastyczny występuje przeciwko Teatrowi
Eksperymentalnemu z okazji
premiery „Kewizora*. Reżyserję Majercholda nazwał on przy tej okazji przesadnym i
często niewłaściwym
mistycyzmem. Kiedy
Majerchold usiłował atak
ten
odeprzeć,
wskazując na brak nowej twórczości dramatyczrtej w ZSSR,
Diemjan Biednyj, a
wraz za nim cały szereg innych literatów ro
syjskich, odpowiedział
"mu jego własnymi
słowami, użytemi przezeń w przeszłości, i
w ten sposób zepsuł mu w wielkiej mierze

reputację

wśród

komunistów

rosyjskich.

Wiele działaczy komunistycznych nie widzi
zresztą w teatrze Majercholda nic rewolucyjnego, o pierwszych jego sukcesach powszechnie już zapomniano, a dzisiejszą dzia
łalność Teatru Eksperymentalnego
naogół
się w Moskwłe obecnie bagatelizuje. Przyczyna zmiany nastrojów wobec Majercholda
i jego teatru jest bardzo prosta. Robotnicy
zazwyczaj nie chcą przyjmować biletów do
Teatru Eksperymentalnego, które są droższe

od

biletów

do

innych

teatsów

moskiew-

skich. Nieumiejętność
gospodarowania —
a že Majerchold
gospodarować pie umie,

jest faktem

niezbitym, —

zraziła

w bar

dzo znacznej mierze
„oficjalnych działaczy
komunistycznych,
którzy nie mogą zrozuczył definitywnie,
że ani myśli
„drenczyć mieć, dlaczego teatr, korzystający z dosyć
wysokich subwencyj rządowych i cieszący
żywiołka za marny złot!*
Gdyśmy dojechali do skrzyżowania Za- się naogół bardzo dobrą frekwencją nie mowalnej i Trockiej, uzbrojony
w pałeczkę że wybrnąć z długów i obniżyć cen biletów.
„milicjant* wykonał jakiś enigmatyczny ruch Również okoliczność, że Teatr Eksperymenręką, który tak dobrze mógł oznaczać nie', talny jest w pierwszym rzędzie osobistą dojak i wszystko—od
przepędzania natrętnej. meną jedengo człowieka, a w drugim dopiemuchy począwszy aż do powitania
powie- ro rzędzie służy ogółowi, przyczynia się w
trznej eskadry państwa
zaprzyjaźnionego wielkiej mierze do ogólnego niezadowolenia

karza, który wlókł się noga za nogą, a na
gwałtowne protesty z mej strony, oświad-

komunistów

włącznie!

Dorożkarz

się*, że trzeba
czajem

stanął

jak

było jechać!

rozpoczęto

murl

„Okazało

Utartym

spisywanie

zwy-

protokułu.

Gdy spisywanie to „przewaliło* za kwadrans
—w przeciągu
którego to czasu cały ruch

uliczny odbywał się samodzielnie
ośmieliłem się zgłosić votum separatum, narzekając na zwłokę. „Pan śmie utrudniać!*—ryknął stróż porządku — chwila i już miałem

mandat

karny,

„opiewający*

na

złotych

z działalności Majercholda.

|

Wszystko to obecnie stopniowo wychodzi na jaw. Kontrola państwowa wykazała
cały szereg szczegółów, nie odpowiadających intencjom czynników rządowych, pomniejszając w ten sposób znaczenie i wpływy Majercholda w życiu publicznym dzisiejszej Rosji.
Tę stopniową utratę sympatyj charakteryzuje najlepiej fakt, że przez pewien czas

w

oficjalnych

kołach

moskiewskich

Wakacje się skończyły i czas się wziąć
do pracy. Pierwszą pracowitą
ynnością
każdej pięknej pani, powinno być wznowienie tak zwanego „życia towarzyskiego”. Nie
jest to' tak łatwe, jakby się na pozór zda-

terji przechodzącą

babinkę:

„Musi

co pan

nie tutejszy*—odrzekła babinka „to tylko
tak, dla honoru, cob pokazać jak chto przy
jedzie; tut nie stojo!“ Powlokłem się dalej.
Po lewej stronie ulicy,
niem z ul. Słowackiego

tuż za skrzyżowasłupek
stał znów

ofertę komunistów
te pytania
najbliższe.

przyniosą

GIELDA

Dewizy
busy tu również nie zatrzymywały
się, 2a
Ponieważ Holandja
konne.
to stały tam 4 dorożki

miałem

ich dość

prawdopodobnie

WARSZAWSKA

i waluty:
Tranz.

Sprz.

357.45
43,26

Londyn

Nowy-York
cerkwi
pomerszowałem dalej w kierunku
Paryż
tylko
wpływem
pod
sobie
przypominając
zwrot Praga
popularny
co oglądanych tabliczek

8,90

8.92

MAŁASZKIN.

"ZEMSTA
Na olbrzymim szaro-żółtym kamiesieniu, podobnym do małej skały,
działa nieruchomo zgrabna dziewczyzadumie.
na, pogrążona w głębokiej
z różowego
Nogi jej, jakby wykute
marmuru zwieszały się nad przepaścią

wód, ale zdawała się nie widzieć mębałwanów,
tno - zielonych, ciężkich

356.55
43,15

które pobłyskując grzebieniem piany,
łoskowpadały na brzeg, z głuchym
:
tem uderzając o skały.
Oczy jej patrzyły w dal bezbrzeżną, w którą odpływały z pod jej nóg
różowych, wilgotnych od piany morskiej, kolorowe wody; to zielono-żółte, to szafirowe, to znów czarne prawie. A na horyzoncie zlewały się barwy morza z linją wygiętą horyzontu,
i lekkiemi szaremi
obłoczkami,
poprzez które spływały płomienie słodkiego i gorącego popołudniowego słoń
ca. Blaski odbijające się na grzbiecie

8.88

34,75
26.36
171.15
125.01
46.58
212.18

Jednak nie zdołała się schronić od
wilgotnej, słonej rosy, która co chwila
spadała na nią. Nie widziała tego, nie
krople.
chłodne
zwracała uwagi na
pocoś
widzieć
się
zdawał
jej
Wzrok
za horyzontem, coś, co istniało w jej
duszy jedynie.
Oczy
Istotnie, szafirowe ogromne
morza,
dziewczyny nie widziały ani
ani wiszącego nad niem nieba; patrzyły w przeszłość, skupione we wspomnieniach

dzieciństwa,

ły przed

nią obrazy

na obrazach

mi-

nionych niepowrotnie dni. I ota stanędawne,

a tak cud-

„awca

Stanistaw

Mackiewicz.

Redaktor

oupowiedz

""v

Witoid

W

arcydzieło reżysera

.Rotszylda*

powieści George Sand w 12 aktach.

W rolach

Lya Mara i Harry Liedtke. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną
30. Początek
seansów odg. 4-ej. Następny
program: „OBROŃCA ZACHODU*.

Rewelacja fiimowa! Najnowsze

oczarował,

miłośnym p. t.

C. VEJDTA

przechodzi

i najlepsze

arcydzieło

MĘŻCZYZNA z PRZESZŁOŚCIĄ

wzruszył

genialnego

CONRADA

VEJDTA,

Niesamowita
historja
życia
lekarza
potępieńca,
Cud
charakteryzacji.
i wzlotów.
Nadzwyczajna
treść!

tu wszystkie fazy męk, upadków
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15.

koncernu

12 akt.) Korona
arcydzieł stuki filmowej.
potężniejszy z monumentalnych superfilmów
„METROPOLIS“
<;
„UFA*. Reaiizował Fryderik Lang (tworca „Nibelingów*) Główna rolę kobiecą
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najćiemniejszym kącie szafy. W takiej sukni
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modele i rysunki zna- kupna za gotówkę drogiemi kamieniami.
KOBIECE, WENE(modnie). Spódniczka w drobniutkie
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przyjaciółka może jeszcze o tem nie wie...
190 ha. Ziemia
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11,55—12,1o: Transmisja z Warszawy:
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w
Krakowie

14,00—

Sb

K

!

Dr Hanusowicz

16,35- 16,55: Odczytanie programu dzien:

Szają guzy (żylaki).

18,00- 18,50: Audycja literacka. „Nikt
mnie nie zna*— zradjofonizowana komedja
AL. hr. Fredry w wyk. Zesp. Dramatycznego
Rozgł. Wileńskiej.
18,50— 19,95 Odczytanie programu na
następny tydzień.
Unji*

odczyt

Il-gi i ostatni z cyklu „Upadek Unji* wygł.
Walerjan Charkiewicz.
19.30 19,55: Transmisja z Warszawy:
„Radjokronika* — wygł. dr. Marjan Stępowski.
19,55 20,10: Sygnał czasu z Warszawy,
dzielę.

i odczytanie

programu

20,10—20,30:

Rozmaitości

20,30

Transmisja

i

płyt gramofonowych.
torjum

22,00:

Warszawskiego

paryskiego.

z

koncertu
R

22,00 23,30: Transmisja

z

na nie-

muzyka

Z

Warszawy:

Doktór

„Oaza* w Warszawie.
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Br. G. WOLFSGR pia, słońce górskie przyjmuje
od godz. 9 mieszkania 3-pokojo- pach z peleryną, dam- Mołodeczno, na imię
1.
Mickiewicza yęgo
z
kuchni
Mickiewi- do
moczo- djatermja.
weneryczne,
do „Sło- Skie docha na popiel- Jana Kalickiego roczNiezamoż- Zgłoszeni:
6.
m.
Tatar- 46
łciowe i skórne, ui.czaA: 12, róg
‹
1, tel. 1067. skiej 9-2i5- 8.

nym
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rozległ
dopiero, gdy na zakończenie
się okrzyk:
milczysz
ciągle, czy
— Czemu
straciłeś

mowę?

Wówczas dopiero
odsunął niecierpliwym

wstał z fotelu,
gestem papiery

leżące przed nim na biurku,
poczciwemi oczyma na żonę

spojrzał
i zaczął

gabinecie. Po
się po
przechadzać
chwili namysłu, pogładził wąsy i zanie
pytał dobrotliwie: — Właściwie
wiem, o co chodzi? Nic nie rozumiem!
Żona gestykulując coraz bardziej rzuciła się ku niemu, chcąc wyjaśnić spra
wę, lecz w tej chwili
ujrzała
przy
drzwiach Natalcię, umilkła nagle i rzekła,zwracając się do córki: — Natal-.
ciu, zabraniam ci od dzisiaj spotykać
się z synem rybaka... Powinnaś rozu-

= dla M,M W.
СИНЕННЙ

ustępstwa.

ZR

W.Z.P
Potem

rozlegto

= cach,
m.

się trzašniecie drzwia-

mi, ojciec szybko wybiegł na terasę,
a widząc ukrytą w krzakach Natalcię,
krzyknął do niej. — Widzisz, to wszystko przez ciebie, mały trzpiocie!
`
A z za otwartych drzwi gabinetu
dolatywały rozpaczliwe okrzyki matki:
— Wstrętny demokrata... Chłopoman, nieszczęsny! Twoi koledzy dawno już są generałami!
—

Zamilcz,

zamilcz,

na litość

Bo-

ską! — jęknął mąż, uciekając w głąb
ogrodu.
— Zamilcz? Nie będę milczała! —
krzyczała zachrypnięta kobieta.
Tak

było

przed

pięciu

laty.

Jakże

żywo pamięta każdy szczegół tej
smutnej sceny, jak żywi stają przed
nią ci ludzie:

piękny

chłopak,

histery-

cznie krzycząca matka i dobroduszny
ojciec — pułkownik. I nagle obrazy z
bie towarzystwo!
Natalcia drgnęła i zawołała z obu- dawnych lat zastąpiły świeże wspomAleż ja chcę się z nim nienia. I zatopiona w swych myślach
rzeniem: —
spojrzała na dziewczyna, nie widzi, iż morze szaleprzyczem
—
widywać!
wyżej i wyżej
ojca, jakby szukając w nim oparcia i je coraz bardziej, że
wznoszą
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białe
od
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na
to
spoglądał
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że
drobny
jak
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drży pad uderzeniem, podobnemi hui figlarnie do córki, powtarzał:
ku
do wystrzałów armatnich.
rozumiem!
nie
nic
a
nic,
Ja
—
— Panno Natalciu, co pani robi!—
Blada z gniewu matka kazała NaWoda
może panią zmyć stąd każdej
jewiększem
z
i
pokoju
z
talci wyjść
szcze przejęciem rzuciła się w stronę chwili! — krzyknął nagle rzucając się
ku niej pobladły z niepokoju mężczyzmęża.
— Nie pozwolę swojej córce przy- na, w żółtej skórzanej kurtce.
Natalcia
wzdrygnęła
się na ten
jaźnić się z nim, rozumiesz? Nie pogłos. Dopiero w tej chwili poczuła zizwolę nigdy!
I Natalcia słyszała ciężkie
kroki mno i wilgoć i twarde załomy głazu,
Ujojca, rozdrażniony głos matki i wresz- które gniotły jej delikatne ciało.
cie gniewny okrzyk ojca, który stuka- rzała ciemne, rozgniewane morze, peła zając pięścią w stół, wołał: Dosyć już! ne przepaści i widmowych gór,
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17,10—17,35: „Kącik dla pań* pt. „Po=
kłosie ankietowe* wygłosi Ela Bunclerowa.
17,35
18,00: Transmisja z Warszawy:
„Rozwój
demokracji w Stanach Zjednocz.
Ameryki Półn.*
odczyt VI i ostatni- wygł.
dr. St. Wayda.
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oraz komunikat meteorologiczny.

jego
ne i tak pociągające w swej roman- ła wówczas, jak nie rozumiała
jeony
„Zmusz
:
goryczy
pełnych
słów,
tycznej krasie!
Przerażona,
dni stem ciebie pożegnać...*
fragment
Szczególnie jeden
minionych wydał się jej słodkim nad z sercem bijącem gwałtownie, patrzywyraz. Jakże wyraźną była postać ła mu w oczy, a łzy dusiły ją i napłypowopalonego młodzieńca — tego przyja- wały do cudnych oczu. Więc
ała
powtarz
płaczu,
od
się
jąc
strzymu
ciela z przed laty, którego życie wczoza nim bezmyślnie: „Pożegnać*? Ale
raj zawisła na włosku.....
Przed pięciu laty, gdy była zaled- młodzieniec już się zerwał z rozpalosie- nej od słońca płyty kamiennej i dumdziewczynka,
wie podrastającą
niesa- nie wyprostował się; ostrożnie,
tej
w
głazie,
samym
tym
na
działa
mej pozie, co teraz. A w dole, u jej śmiało ujął jej rączki i usiłując zacho„Wczoraj
nóg, na bronzowej płycie kamiennej, wać spokój, mówił dalej:
fal, układały się w postrzępione, deli- nawpół leżał opalony przez wicher i twoja mama była u mojej i zakazała
katne i przesubtelnione wzory.
ciemnooki stanowczo, byśmy się nie spotykali".
słońce, niezwykle piękny,
pełnym Nie zrozumiała wówczas tych słów i
głosem,
cichym
Lecz zwolna morze zaczęło
przy- młodzieniec i
wier- dopiero, gdy straciła go z oczu, skoczytał
u,
zachwyt
i
nia
wzrusze
bierać groźną postawę, fale stały się
któ- czyła ku domowi i wpadła do gabineia,
cięższe i wygięły się wyżej, ich grze- sze Puszkina... Mimo wzruszen
dźwiętu ojca. Lecz tam zastała swą matkę,
radość
gardło,
mu
bienie, z bardziej
jeszcze ponurym re ściskało
i gniewem:
uniesieniem
niebo
i
mówiącą z
morze
A
głosie..
jego
ku
w
drugą
czała
na
grzmotem, runęły, jedna
zonym
grożąc
mężowi
długim,
wychud
niż
inne,
brzegowi, aż jęknąłi zadrżał pod ich było tak jasne, tak zupełnie
palcem:
h,
ciemnyc
bez
,
obłoków
bez
naporem, głaz, na którym siedziała za- dziś —
— Nie pozwolę,
rozumiesz,
nie
panodrob- groźnych bałwanów. W sercu
Tysiące
dumana dziewczyna.
pozwolę,
żeby
moja
córka...
nych kropel zalało ją całą. Nie spu- wała taka radość, spokój, jakby złote
Gwałtowne oburzenie
matki, nie
szczając oczu z odległego pełnego je- figlarne promyki bawiły się w chowawzbudzało
znać
w
ojcu
współczucia,
u
nki.
nego,
w
serduszk
dziewczy
Tak,
ręna
się
oparła
morza,
szcze barw
tyrady
spokojniei
były to czasy nie tak dawne, a tak gdyż wysłuchał
_ kach i podsunęła się wyżej.
`

42.

1928 r.
film
Fr. Celnika podług

wyświetlany

150 w mniejszych, 25.000 statystów, 11 000 statystek, 750 dzieci,
100
murzynów,
25
Chinczyków.
Ogólny
koszt wykonania filmu 2,500.000 dolarów. Ceny nie podwyszone. ANONS: Wkrótce pierwszy raz
w
Wilnie!
„SZCZAPA na CARSKIM BALU* przygody żołnerza Schwejka w niewoli rosyjskiej, Zakulisowe
życie dworu

Do obu tych sposobów podtrzymywania życia towarzyskiego, potrzebne są przedewszystkiem odpowiednie suknie.
Inaczej
się bowiem rozmawia mając na sobie ostatni model sukni z którejś z wytwornych pra-

krawieckich,

wszystkich

będzie

i zadziwił w dramacie

Kiro „Piecadilly” |
WIELKA

„Faworyta

dnia 12 do 17 października

włącznie

Maska

Syj-

komunikaty
Kupno

358.35
43.25

34,83,5
34.92
26,42
26.48
172.01
171,58
anegdotek: „A eto dla towo Szwajcaria
ormiańskich
125.63
125,32
Wiedeń
cztob trudnieje było odgadat'!"
Włochy
46,70
4682
® ,
Na tem się rękopis, niestety, urywa...
Przechodzeń. Marka niem. w obrotach nieoficjal.

SERGJUSZ

dni

12 października 1928 r.

z nadpisem: „Przystanek autobusowy”. Auto
po zajściu przy Zawalnej

zaieaguje. Odpowiedź na

który

Wileńska 38.

Przedewszystkiem więc, te panie, które
przed
wyjazdem
pokłóciły się ze swemi
przyjaciółkami ( ma to tę dobrą stronę, że
zwalnia od pisania listów) mają przed sobą
wdzięczne zadanie nawiązania z powrotem
węzłów dozgonnej przyjaźni. Te zaś, któe
w
przedwyjazdowem
„urwaniu
głowy*
wprost nie zdążyły wyrazić swojej zasadniczej różnicy zdań w ostatnich rozmowach,
mogą to zrobić z powodzeniem w jesienne,
długie wieczory nadające sietjak nie można le
piej do tego rodzaju „zasadniczych'* dysku-

:

nie przyjeżdżał, zainterpelowałem w tej ma-

Teatz „NGJI0S”

wało,

cowni

Od

Kulturalno-Oświatowy]
Najnowsze
SALA MIEJSKA
głównych.
od g. 3 m.
ui. Ostrobramska 5.
Rekordowy sukces!
Kino|

JESIENNE.

rozwa-

> żana była zupełnie otwarcie możliwość zliTeatru Eksperymentalnego. LiPerypetje te znacznie ochłodziły mój kwidowania
kwidacja ta miała być narazie częściowa i
entuzjazm dla lokomocji konnej, to też wy
miała wyraz swój znaleźć w czasowem zam
lazłszy z dorożki „potarabaniłem się" z to- knięciu teatru. Ostatecznie jednak z planów
bołami
w górę ulicy, rozglądając się za tych zrezygnowano, tak że Teatr Ekspcrytaxometrami lub autobusem.
mentalny grać będzie w sezonie
obecnym
.
Zagapiwszy się na „makagigi* w jednej normalnie, ale subsydjów
rządowych praz żydowskich piekarń nie dostrzegłem zdra wdopodobnie nie otrzyma. Jedynie na zapła
dliwej wklęsłości w chodniku, wyżłobionej cenie zaległych pensyj personelowi teatralaogami
przechodni
i
wypełnionej
wodą neinu dostanie dyrekcja około 35.000 rubprzez deszcze jesienne.
Wnet poczułem w li, ma to jednak być nieodwołalnie ostatnia
lewym bucie rzeźwiącą Świeżość, a z rąk zapomoga. Teatr
Eksperymentalny zmuszowypsnął mi się jeszcze jeden słój konfitur, ny więc będzie w przyszłości utrzymywać
tłukąc się w kawałki! Pocieszywszy się się o własnych siłach, w każdym bądź razie
wmig filozoficznym wnioskiem, że... że lżej tak długo, dopóki mędzy Majercholdem a
będzie iść, poczłapałem dalej.
rządzącemi komunistami nie dojdzie do poNie dochodząc teatru „Reduta”, na rogu jednania.
Teatralnej
zauważyłem po prawej
stronie
Jak słychać, czynniki miarodajne zamieulicy monumentalno-artystyczny słupek me- rzają zaproponować Majercholdowi powrót
„Przystanek autobuso- do Moskwy pod tym warunkiem,
talowy z nadpisem:
Że całe
wy*, ku memu jednak zdziwieniu autobusy swe wysiłki skieruje na wytworzenie z Demijały to miejsce jeden po drugim i ani atru Eksperymentalnego
sceny prawdziwie
myślały się zatrzymywać! Rozejrzawszy się rewolucyjnej. Propozycja taka znajdowałaby
ogrodze
na
się jednak w rażącej sprzeczności z dotychbezradnie dokoła, spostrzegłem
tabliczkę: „Postój dla 10-ciu dorożek czasowym stanowiskiem Majercholda, utrzyniu
samochodowych*; taxometrów jednak także mującym, że obecna twórczość dramatyczna
„rewolucjonizacji'*
nie było ani na lekarstwo! „Może przyjadą Rosji nie nadaje się do
markotny i zacząłem teatru. Wobec tego jest rzeczą interesującą,
jeszcze* pomyślałem
czekać. Gdy po półgodzinnem czekaniu nikt w jaki sposób Majerchold na projektowaną
pięć (5)l

SUKNIE

Miejski Kimematograt

cie-

Drukarnia „Wydawnictwo

Konarskiego

11.

9nik

1902,

unieważnia

- 1 się.

=.

miast pięknego przyjaciela
oczy jej
spotkały wzrok przestraszonego młodzieńca. Nie była już matki wiecznie
znerwowanej

i gderliwej,

gdyż

umarła

na tyfus przed paru laty. Niechętnie
spojrzała w nieco wypukłe siwe oczy
i nie mogła zapanować nad drżeniem,
które ją nagle na widok tych nieprzyjemnych, oczu

ogarnęło.

Usiłując zapanować
kła sucho:
—

Proszę

mnie

nad sobą, rze-

nie dokuczać!

Młodzieniec
spuścił, wyciągnięte
ku, niej, jakby na ratunek,
ramiona,
wyprostował śię dumnie, chociaż czuł
się głęboko upokorzonym jej zachowaniem i cofając się o krok, rzekł z
ukłonem:
—-Pani wie dobrze, jakie są moje

uczucia..

Ale ona w tej chwili dopiero zauważyła,

że fale wznoszą

się tak wyso-*

ko, że zalewają głaz, na którym siedziała, teraz dopiero ujrzała swe różowe

nogi,

spływała

zalane

zimną

drobnemi

okrągłych

łydkach,

wodą,

która

strumykami
zatrzymując

po
się

małemm kropelkami na ledwie dostrzegalnym złocistym puszku,
zdobiącym
jej delikatną skórę. Widząc ta stanęła
na szczycie głazu i rzekła zimno:
—- Na miłość Boską, proszę mnie
tak nie prześladować! Proszę mi wierzyć, że uczucia pana nic mnie nie obchodzą!
B. -€.N.

Wileńskie*

ul. Kwaszelna

23.
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